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sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, à 
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Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 1046
ANEXO I, parte 0, nº 0.2

0.2. A avaliação de segurança química deve 
abranger todas as utilizações identificadas. 
Deve, igualmente, cobrir a utilização da 
substância estreme (incluindo os principais 
aditivos e impurezas) ou integrada numa 
preparação ou num artigo. A avaliação deve, 
portanto, incidir sobre todos os estádios do 
ciclo de vida da substância, definido com 
base nas utilizações identificadas. A 
avaliação de segurança química assentará 
numa comparação dos efeitos adversos 
potenciais da substância com a exposição 
conhecida ou razoavelmente previsível de 
pessoas e/ou do ambiente à mesma.

0.2. A avaliação de segurança química deve 
abranger todas as utilizações identificadas  
em quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano. Deve, igualmente, cobrir 
a utilização da substância estreme (incluindo 
os principais aditivos e impurezas) ou 
integrada numa preparação ou num artigo. A 
avaliação deve, portanto, incidir sobre todos 
os estádios do ciclo de vida (incluindo a 
fase de resíduos, por derrogação do 
disposto na alínea d) do n° 1 do artigo 2° 
do presente regulamento) da substância, 
definido com base nas utilizações 
identificadas. A avaliação de segurança 
química assentará numa comparação dos 
efeitos adversos potenciais da substância 
com a exposição conhecida ou 
razoavelmente previsível de pessoas e/ou do 
ambiente à mesma. 
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Or. en

Justificação

Cf. alteração ao artigo 2°, nº 1, alínea e) e ao artigo 13º.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 1047
ANEXO I, parte 0, nº 0.4, parágrafo 4

Se um fabricante ou importador considerar 
serem necessárias mais informações para a 
elaboração do seu relatório de segurança 
química e que as mesmas só poderão ser 
obtidas através da realização de ensaios dos 
anexos VII ou VIII em vertebrados, 
apresentará uma proposta de estratégia de 
ensaio, explicando por que razão considera 
serem necessárias essas informações 
adicionais e registando-o na rubrica 
pertinente do relatório de segurança química. 
Enquanto aguarda os resultados dos novos 
ensaios, registará no seu relatório de 
segurança química as medidas de gestão de 
riscos que tiver posto em prática.

Se um fabricante ou importador considerar 
serem necessárias mais informações para a 
elaboração do seu relatório de segurança 
química e que as mesmas só poderão ser 
obtidas através da realização de ensaios dos 
anexos VI, VII ou VIII em vertebrados, 
apresentará uma proposta de estratégia de 
ensaio, explicando por que razão considera 
serem necessárias essas informações 
adicionais e registando-o na rubrica 
pertinente do relatório de segurança química. 
Enquanto aguarda os resultados dos novos 
ensaios, registará no seu relatório de 
segurança química as medidas de gestão de 
riscos que tiver posto em prática. 

Or. en

Justificação

A presente alteração está associada às alterações ao considerando 47 e ao n° 1 do artigo 11°. A 
fim de evitar ensaios em animais e para economizar despesas para a indústria e uma vez que os 
dados sobre os ensaios em animais só devem ser fornecidos se forem necessários para a avaliação 
de segurança de uma substância, as propostas de ensaios que incluam ensaios em vertebrados 
deverão igualmente ser apresentadas para fins de apresentação das informações especificadas no 
Anexo VI. 

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 1048
ANEXO I, parte 0, nº 0.5, parágrafo 2

Se, em resultado das etapas 1 a 4, o 
fabricante ou importador concluir que a 
substância ou preparação satisfaz os critérios 
para ser classificada de perigosa da Directiva 

Se, em resultado das etapas 1 a 4, o 
fabricante ou importador concluir que a 
substância ou preparação satisfaz os critérios 
para ser classificada de perigosa da Directiva 
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67/548/CEE ou da Directiva 1999/45/CE ou 
é PBT ou mPmB, a avaliação de segurança 
química contemplará ainda as seguintes 
etapas:

67/548/CEE ou da Directiva 1999/45/CE ou 
é PBT ou mPmB ou que existem outros 
motivos razoáveis que suscitem 
preocupação, a avaliação de segurança 
química contemplará ainda as seguintes 
etapas: 

Or. en

Justificação

Não se afigura razoável eliminar automaticamente, como proposto, a avaliação da exposição e a 
caracterização de riscos para as substâncias que não serão classificadas ou que não são
PBT/mPmB. Tal não é consentâneo com os princípios aplicáveis à avaliação dos riscos,
subjacentes à proposta REACH. A exposição a um volume elevado de substâncias utilizadas
localmente em maiores quantidades pode, por exemplo, ter repercussões no ambiente local,
mesmo que a substância não responda aos requisitos de classificação ambiental. Segundo um
dos princípios fundamentais da toxicologia, é o nível de exposição que determina se existe ou
não um efeito. Não é razoável ignorar este facto. 

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

Alteração 1049
ANEXO I, Parte 1, ponto 1.0.2

1.0.2. A avaliação dos perigos para a saúde 
humana incidirá sobre os seguintes grupos 
de efeitos potenciais: 1) toxicocinética, 
metabolismo e disseminação; 2) efeitos 
agudos (toxicidade aguda, irritação e 
corrosão); 3) sensibilização; 4) toxicidade 
por dose repetida; 5) efeitos CMR 
(carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos 
tóxicos na reprodução). Com base em todas 
as informações disponíveis, poderão, se 
necessário, ser avaliados outros efeitos.

1.0.2. A avaliação dos perigos para a saúde 
humana incidirá sobre os seguintes grupos 
de efeitos potenciais: 1) toxicocinética, 
metabolismo e disseminação; 2) efeitos 
agudos (toxicidade aguda, irritação e 
corrosão); 3) sensibilização; 4) toxicidade 
por dose repetida; 5) efeitos CMR 
(carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos 
tóxicos na reprodução). Para o efeito, serão 
utilizados os ensaios homologados e os 
modelos Q (SAR) homologados pela 
Agência. Com base em todas as informações 
disponíveis, poderão, se necessário, ser 
avaliados outros efeitos.

Or. es

Justificação

O conhecimento por parte das pequenas e médias empresas dos ensaios e modelos homologados 
contribuirá para uma maior segurança jurídica, além de que pressupõe um sistema de selecção 
prévio que elimina possíveis desigualdades.   
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Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Frédérique Ries e Chris 
Davies

Alteração 1050
ANEXO I, parte 1, parágrafo 1.4.1.

1.4.1. Com base nos resultados das três 
primeiras etapas, deverão ser determinados 
para a substância um ou mais DNEL que 
reflictam a(s) via(s), a duração e a 
frequência prováveis de exposição. Em 
função do perfil ou perfis de exposição, 
poderá ser suficiente um único DNEL. 
Todavia, atentos os dados disponíveis e o 
perfil ou perfis de exposição do ponto 5 do 
relatório de segurança química, pode ser 
necessário determinar DNEL diferentes para 
cada população humana pertinente (por 
exemplo, trabalhadores, consumidores e 
pessoas que possam ser expostas 
indirectamente, através do ambiente) e, 
eventualmente, para determinadas 
subpopulações (por exemplo, crianças e 
mulheres grávidas), bem como para 
diferentes vias de exposição. Será necessária 
uma justificação pormenorizada, 
especificando, nomeadamente, as razões de 
escolha dos dados utilizados, a via de 
exposição (oral, dérmica ou por inalação) e a 
duração e frequência de exposição à 
substância para as quais o DNEL for válido. 
Se for provável mais do que uma via de 
exposição, deve ser determinado um DNEL 
para cada via de exposição e para a 
exposição resultante da combinação de todas 
essas vias. Na determinação de um DNEL 
serão tidos em conta, nomeadamente, os 
seguintes factores:

1.4.1. Com base nos resultados das três 
primeiras etapas, deverão ser determinados 
para a substância um ou mais DNEL que 
reflictam a(s) via(s), a duração e a 
frequência prováveis de exposição. Em 
função do perfil ou perfis de exposição, 
poderá ser suficiente um único DNEL. 
Todavia, atentos os dados disponíveis e o 
perfil ou perfis de exposição do ponto 5 do 
relatório de segurança química, pode ser 
necessário determinar DNEL diferentes para 
cada população humana pertinente (por 
exemplo, trabalhadores, consumidores e 
pessoas que possam ser expostas 
indirectamente, através do ambiente), para 
as populações vulneráveis e para diferentes 
vias de exposição. Será necessária uma 
justificação pormenorizada, especificando, 
nomeadamente, as razões de escolha dos 
dados utilizados, a via de exposição (oral, 
dérmica ou por inalação) e a duração e 
frequência de exposição à substância para as 
quais o DNEL for válido. Se for provável 
mais do que uma via de exposição, deve ser 
determinado um DNEL para cada via de 
exposição e para a exposição resultante da 
combinação de todas essas vias. Na 
determinação de um DNEL serão tidos em 
conta, nomeadamente, os seguintes factores:

i) As incertezas decorrentes, entre outros 
factores, da variabilidade dos dados 
experimentais e da variação dentro da 
mesma espécie e entre espécies; 

i) As incertezas decorrentes, entre outros 
factores, da variabilidade dos dados 
experimentais e da variação dentro da 
mesma espécie e entre espécies;

ii) A natureza e a gravidade do efeito; ii) A natureza e a gravidade do efeito;

iii) A população humana à qual se aplica a 
informação quantitativa e/ou qualitativa de 
exposição.

iii) A população humana à qual se aplica a 
informação quantitativa e/ou qualitativa de 
exposição;

iii bis) As sensibilidades específicas das 
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populações vulneráveis;
iii ter) Quaisquer indícios de efeitos 
atípicos, especialmente nos casos em que o 
modo de acção permanece desconhecido ou 
que não é suficientemente caracterizável; 
iii quater)  Eventual exposição simultânea 
a outras substâncias químicas. 

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu considerou que "a protecção da saúde das crianças contra doenças
causadas pelo ambiente constitui um investimento essencial para assegurar um
desenvolvimento humano e económico adequado"(relatório Paulsen sobre uma estratégia
europeia de ambiente e saúde)e solicitou a aplicação de restrições específicas a substâncias
químicas para grupos de risco da população (relatório Ries sobre o plano de acção europeu
em prol do ambiente e da saúde).O sistema REACH deverá ter sempre em consideração as 
populações vulneráveis (Schlyter e outros) 

Em 23 de Fevereiro de 2005, o Parlamento Europeu adoptou uma resolução sobre o plano de 
acção europeu 2004-2010 em prol do ambiente e da saúde (A6-0008/2005) na qual "Pede à 
Comissão que assegure que as avaliações de risco a realizar tenham especificamente por objecto 
os riscos para os fetos, os bebés e as crianças, sempre que se verifique uma exposição potencial 
destes grupos particularmente vulneráveis" (Frédérique Ries e outros). 

Alteração apresentada por Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Riitta Myller

Alteração 1051
ANEXO I, parte 1, parágrafo 1.4.1., alínea iii bis, ter, quater e quinquies (novas)

iii bis) As sensibilidades específicas das 
populações vulneráveis;
iii ter)  Quaisquer indícios de efeitos 
atípicos, especialmente nos casos em que o 
modo de acção permanece desconhecido ou 
que não é suficientemente caracterizável;
iii quater)  Quaisquer indícios de efeitos 
atípicos, especialmente nos casos em que o 
modo de acção permanece desconhecido ou 
que não é suficientemente caracterizável; 
iii quinquies)  Incertezas acerca da
qualidade dos dados e confiança global na 
base de dados; 

Or. en



PE 357.826v01-00 2/98 AM\565939PT.doc

PT

Justificação

O Parlamento Europeu assinalou que, no âmbito da proposta REACH (Relatório sobre uma 
estratégia europeia de ambiente e saúde - A5-0193/2004 - Marit Paulsen), as actuais metodologias 
de avaliação do risco não têm especificamente em consideração os fetos, os bebés e as crianças e 
os inúmeros padrões de exposição possíveis neste segmento da população. 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 1052
ANEXO I, parte 4, parágrafo 4.2. (Segunda etapa)

Se a substância satisfizer os critérios, será 
efectuada uma caracterização das emissões, 
contemplando as partes pertinentes da 
avaliação da exposição descrita no ponto 5. 
Essa caracterização compreenderá uma 
estimativa das quantidades da substância 
libertadas para os diferentes compartimentos 
ambientais durante todas as actividades do 
fabricante ou importador e todas as 
utilizações identificadas e a identificação das 
vias prováveis de exposição de pessoas e do 
ambiente à substância.

Se a substância satisfizer os critérios, será 
efectuada uma caracterização das emissões, 
contemplando as partes pertinentes da 
avaliação da exposição descrita no ponto 5. 
Essa caracterização compreenderá uma 
estimativa das quantidades da substância 
libertadas para os diferentes compartimentos 
ambientais durante todas as actividades do 
fabricante ou importador e todas as 
utilizações identificadas em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por 
ano e a identificação das vias prováveis de 
exposição de pessoas e do ambiente à 
substância. 

Or. en

Justificação

Ver alteração ao artigo 13º.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 1053
ANEXO I, parte 5 parágrafo 5.1.1, parágrafo 1

5.1.1. Devem ser definidos perfis de 
exposição para o fabrico na Comunidade, a 
utilização própria do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas.

5.1.1. Devem ser definidos perfis de 
exposição para o fabrico na Comunidade, a 
utilização própria do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano.

Or. en
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Justificação

Ver alteração ao artigo 13º.

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

Alteração 1054
ANEXO I, Parte 5, ponto 5.1.1.

5.1.1. Devem ser definidos perfis de 
exposição para o fabrico na Comunidade, a 
utilização própria do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas. Um perfil de exposição é o 
conjunto das condições que descrevem o 
modo como a substância é fabricada ou 
utilizada durante o seu ciclo de vida e como 
o fabricante ou importador controla, ou 
recomenda aos utilizadores a jusante que 
controlem, a exposição de pessoas e do 
ambiente. Esses perfis de exposição podem 
ser tão amplos ou específicos quanto 
necessário. O perfil de exposição deve ser 
apresentado na rubrica pertinente do 
relatório de segurança química e resumido 
num anexo da ficha de segurança, com um 
título curto apropriado que descreva breve e 
genericamente a utilização em causa. Os 
perfis de exposição incluirão, 
nomeadamente, sendo relevante, uma 
descrição:

5.1.1. Devem ser definidos perfis de 
exposição para o fabrico na Comunidade, a 
utilização própria do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas, na acepção do nº 3 do artigo 
25º. Um perfil de exposição é o conjunto das 
condições que descrevem o modo como a 
substância é fabricada ou utilizada durante o 
seu ciclo de vida e como o fabricante ou 
importador controla, ou recomenda aos 
utilizadores a jusante que controlem, a 
exposição de pessoas e do ambiente. Esses 
perfis de exposição podem ser classificados 
em conformidade com a definição prevista 
no nº 30 do artigo 3º e podem ser tão 
amplos ou específicos quanto necessário. O 
perfil de exposição deve ser apresentado na 
rubrica pertinente do relatório de segurança 
química e resumido num anexo da ficha de 
segurança, com um título curto apropriado 
que descreva breve e genericamente a 
utilização em causa. Os perfis de exposição 
incluirão, nomeadamente, sendo relevante, 
uma descrição:

Or. de

Justificação

As categorias de exposição e de utilização estão concebidas de molde a permitir a descrição de 
todos os tipos de utilização identificados através da combinação dos elementos pertinentes. 
Combinam situações de exposição específicas e descrevem todas as condições que determinam uma 
exposição
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Alteração apresentada por Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne e 
Mechtild Rothe

Alteração 1055
ANEXO I, Parte 5, ponto 5.2.6. (novo)

5.2.6. As avaliações de exposição validadas 
poderão ser simplificadas mediante a 
utilização de ferramentas informáticas 
específicas, incluindo sectoriais, na medida 
em que as mesmas se encontrem 
disponíveis.

Or. de

Justificação

Para ajudar as pequenas e médias empresas a cumprir as suas obrigações, existem ou poderão ser 
desenvolvidas ferramentas informáticas específicas e especializadas para proceder a uma 
avaliação da exposição.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 1056
ANEXO I, parte 6 parágrafo 6.5, parágrafo 2

No caso das substâncias que satisfaçam os 
critérios PBT e mPmB, o fabricante ou 
importador utilizará as informações obtidas 
na segunda etapa do ponto 5 ao pôr em 
prática nas suas instalações, e ao 
recomendá-las aos utilizadores a jusante, 
medidas de gestão de riscos tendentes a 
minimizar a exposição de pessoas e do 
ambiente.

No caso das substâncias CMR destituídas 
de valor-limiar e no caso das substâncias 
que satisfaçam os critérios PBT e mPmB, o 
fabricante ou importador utilizará as 
informações obtidas na segunda etapa do 
ponto 5 ao pôr em prática nas suas 
instalações, e ao recomendá-las aos 
utilizadores a jusante, medidas de gestão de 
riscos tendentes a minimizar a exposição de 
pessoas e do ambiente. 

Or. en

Justificação

O Anexo I define, no seu ponto 6.4, as condições em presença das quais, para todos os
perfis de exposição, esta última pode "ser considerada adequadamente controlada". Para
as substâncias que não tenham um valor-limiar ou níveis derivados destituídos de efeitos
(DNEL), será efectuada uma avaliação qualitativa da probabilidade de efeito no cenário de
exposição em causa. Para as substâncias que correspondam aos critérios PBT e mPmB, as
informações relativas às medidas tendentes a reduzir os riscos obtidas mercê das avaliações
da exposição serão utilizadas para minimizar a exposição na perspectiva da saúde humana e
do ambiente. 



AM\565939PT.doc 9/101 PE 357.826v01-00

PT

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

Alteração 1057
ANEXO I, Parte 7, Quadro, Parte A, ponto - 1 (novo)

- 1. Descrição das categorias de exposição e 
de utilização abrangidas.

Or. de

Justificação

As categorias de utilização e de exposição são o principal instrumento de uma transferência de 
informações estruturada das medidas de gestão dos riscos, dos valores-alvo de exposição (ex: 
DNEL, PNEC) e das condições de utilização ao longo de toda a cadeia de valor. As mesmas 
ajudam os intervenientes da cadeia de valor a elaborarem uma ficha de segurança destinada ao 
interveniente seguinte da cadeia.

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

Alteração 1058
ANEXO I a, ponto 1, nº 1. 2, parágrafo 1

Indicar as utilizações conhecidas da 
substância ou preparação. Quando forem 
possíveis muitas utilizações, apenas haverá 
que indicar as mais importantes ou 
comuns. Incluir uma breve descrição da 
função efectivamente desempenhada: 
retardador de chama, antioxidante, etc.

Indicar as utilizações conhecidas da 
substância ou preparação. (supressão) 
Incluir uma breve descrição da função 
efectivamente desempenhada: retardador de 
chama, antioxidante, etc.

Or. it

Justificação

A alteração visa evitar a exclusão de utilizações específicas e, consequentemente, registos 
adicionais inúteis.
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Alteração apresentada por Guido Sacconi e Jonas Sjöstedt

Alteração 1059
ANEXO I, parte 3, parágrafo 3.3 bis (novo)

3.3. bis. No caso das preparações que não 
preenchem os requisitos dos pontos 3.2 e 
3.3 e para as quais a PNEC das substâncias 
utilizadas é inferior a 500 µg/litro, a 
quantidade, a biodegradação 
(eliminabilidade) e o log POW serão 
comunicados ao utilizador a jusante nos 
termos dos requisitos previstos nos artigos 
34° e 35°. 

Or. en

Justificação

A utilização de uma substância pode ser crítica se o utilizador a jusante tiver uma bacia de 
retenção "fraca" e o PNEC da substância for inferior a 500 µg/l. Trata-se de características 
relevantes das substâncias que devem ser comunicadas aos utilizadores a jusante para os casos em 
que tenham de executar uma avaliação da exposição e elaborar um relatório de segurança química 
nos termos dos artigos 34° e 35°.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 1060
ANEXO Ia bis (novo)

Anexo Ia bis (novo)
Categorias de utilização e de exposição

O produtor ou o importador de uma substância deve, aquando do registo constante do 
artigo 9º ou do pré-registo, em conformidade com o artigo 26º, para além das informações 
sobre a utilização conforme com o fim a que se destinam, prestar as seguintes informações:

1. Informações sobre as categorias de utilização:

1.1 Utilização industrial, apresentando as seguintes características:
Nível elevado de competência
Nível elevado de vigilância 
Nível elevado em matéria de medidas técnicas 

1.2 Utilização profissional, apresentando as seguintes características:
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Competência diversa
Nível reduzido de vigilância 
Nível reduzido em matéria de medidas técnicas

1.3 Utilização pelo consumidor e/ou para fins privados, apresentando as seguintes 
características: 
Baixo nível de competência 
Ausência de vigilância 
Ausência de medidas de protecção técnica ou pessoal
Grupos sensíveis, como crianças e idosos

2. Informações sobre as categorias de exposição:
Classificação das exposições em função:

2.1 da via de absorção no ser humano:
2.1.1. oral 
2.1.2. por inalação
2.1.3 dérmica

2.2 da via de transmissão para o ambiente:
2.1.1. ar 
2.2.2. água
2.2.3. solo
2.2.4. biótica

2.3 da duração e da frequência da exposição:
2.3.1. única
2.3.2. curta
2.3.3. repetida
2.3.4. longa

3. As categorias de utilização e de exposição para fins de registo e/ou de pré-registo são 
obtidas pela combinação das informações que figuram no ponto 2. A Agência pode 
especificar um formato, em conformidade com o disposto no artigo 108º.

Or. de

Justificação

Uma matriz das categorias de utilização e de exposição de acordo com o formato referido no artigo 
108º permite ao utilizador da substância (utilizador a jusante) dispor das informações das 
categorias de exposição, dos valores-limite e das medidas de protecção exemplares para 
observância dos limites de concentração em causa.  Assim, o utilizador pode, com base na 
comparação da sua própria utilização com as categorias de utilização e de exposição, determinar:

- se está a utilizar uma ou várias categorias de utilização e de exposição;

- se, eventualmente, convém modificar a avaliação da exposição;
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- se convém tomar medidas e, nesse caso, quais;

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 1061
ANEXO Ib

ANEXO Ib Suprimido
AVALIAÇÕES DE SEGURANÇA
QUÍMICA DE PREPARAÇÕES

Or. en

Justificação

O Anexo Ib sobre avaliações de segurança química de preparações deve ser suprimido. As razões 
para tal residem no facto de a base científica ser ainda insuficiente e a aplicação prática das 
disposições propostas se revelar extremamente difícil. A realização de um relatório de segurança 
química para uma única substância apresenta-se como sendo uma tarefa muito mais simples de 
realizar. As preparações consistem numa mistura de substâncias e a metodologia nesses casos não 
é suficientemente fiável. A supressão fará com que sejam utilizados os  métodos convencionais.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Alteração 1062
ANEXO Ib

As avaliações de segurança química de 
preparações serão efectuadas nos termos do 
anexo I, com as seguintes alterações:

As avaliações de segurança química de 
preparações serão efectuadas nos termos do 
anexo I, na medida em que as substâncias 
não estejam excluídas, em conformidade 
com o nº 2 do artigo 13º, com as seguintes 
alterações:

Or. de

Justificação

Para a avaliação da segurança química das preparações, só são relevantes as informações 
relativas a substâncias que ultrapassam certas concentrações mínimas. De acordo com o nº 2 do 
artigo 13º, não é necessária a avaliação de segurança química para uma substância cuja 
concentração na preparação não atinja os valores referidos nas alíneas a) a e). Por razões de 
clareza, conviria inscrever disposições neste sentido no anexo I b "Avaliações de segurança 
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química das preparações", uma vez que as formulações utilizadas no anexo Ib, por exemplo, "de 
cada substância da preparação" ou "todas as substâncias da mesma" podem induzir em erro.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 1063
ANEXO Ib bis (novo) 

ANEXO Ib bis (novo)
Orientações para uma utilização segura:

Se não for exigida uma ficha de segurança, serão necessárias as seguintes informações:

1. Primeiros socorros (ponto 4 da ficha de segurança) 

2. Medidas de combate a incêndios (ponto 5 da ficha de segurança)

3. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais (ponto 6 da ficha de segurança)

4. Manuseamento e armazenagem (ponto 7 da ficha de segurança)

5. Informações relativas ao transporte (ponto 14 da ficha de segurança)

6. Controlo da exposição/Protecção pessoal (ponto 8 da ficha de segurança)

7. Estabilidade e reactividade (ponto 10 da ficha de segurança)

8. Considerações relativas à eliminação 

8.1 Considerações relativas à eliminação (ponto 13 da ficha de segurança)

8.2 Informações sobre a reciclagem e métodos de eliminação destinadas à indústria

8.3 Informações sobre a reciclagem e métodos de eliminação destinadas ao público

Or. en

Justificação

Esta informação não é nova quando comparada com a proposta da Comissão. Ela contém o antigo 
ponto 5 do Anexo IV da proposta da Comissão, que foi retomado no presente novo Anexo Ib bis, 
uma vez que inclui informações sobre a gestão de riscos de substâncias que não são classificadas 
de perigosas, seguindo a estrutura da ficha de segurança constante do Anexo Ia. (Alteração 
associada ao Anexo I) 

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 1064
ANEXO Ib bis (novo)
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ANEXO Ib bis (novo)
Critérios para as substâncias registadas em quantidades inferiores a dez toneladas para as 

quais podem ser solicitadas informações adicionais

Dois ou mais dos critérios que se seguem:

a) Substâncias para as quais não tenham sido apresentadas informações sobre os 
parâmetros de saúde humana e de protecção do ambiente;

b) Substâncias para as quais as (Q)SAR ou outras provas indicam que provavelmente 
preenchem os critérios de classificação como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução, categorias 1 ou 2, ou que preencham os critérios constantes do Anexo XII e 
para as quais não estão disponíveis informações pertinentes;

c)  Substâncias que tenham uma utilização ou utilizações dispersivas ou difusas em que a 
exposição não pode ser avaliada de forma fiável, nomeadamente nos casos em que estas 
substâncias estão incorporadas em produtos destinados ao consumo; 

d) Substâncias que tenham sido registadas por, pelo menos, 20 registandos, desde que esses 
registandos não tenham demonstrado que existe uma exposição significativa ou que a 
(Q)SAR ou outra prova não tenham indicado um possível risco;

e)  Substâncias que tenham sido identificadas como possíveis substitutos para outras 
substâncias sujeitas a autorização ou restrições, a não ser que a (Q)SAR ou outra prova 
não tenham indicado um possível risco; 

f) Substâncias para as quais os resultados de acções de implementação ou de controlo nos 
Estados-Membros tenham identificado suspeitas de riscos para a saúde humana ou para o 
ambiente. 

Or. en

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

Alteração 1065
ANEXO Ib bis (novo) 

ANEXO Ib bis (novo)

a) Produtos da construção no âmbito da Directiva 89/106/CEE do Conselho com a 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 93/68/CEE; 

b) Medicamentos para utilização humana ou veterinária no âmbito do Regulamento (CEE) 
nº 2309/93 do Conselho, da Directiva 2001/82/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e 
da Directiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho;

c) Géneros alimentícios no âmbito de Regulamento (CE) nº 178/2002 do Parlamento 
Europeu e do Conselho incluindo aditivos alimentares no âmbito da Directiva 89/107/CEE 
do Conselho e aromatizantes/substâncias aromatizantes no âmbito da Directiva 88/388/CE 
do Conselho e da Decisão 1999/217/CE da Comissão;

d) Alimentos no âmbito do Regulamento (CE) nº 178/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, incluindo aditivos para alimentos no âmbito do Regulamento (CE) nº 1831/2003 
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do Parlamento Europeu e do Conselho (que substitui a Directiva 70/524/CEE do 
Conselho);

e) Produtos empregues na alimentação animal no âmbito da Directiva 82/471/CEE do 
Conselho; 

f) Dispositivos médicos;

g) Os materiais destinados a entrarem em contacto com géneros alimentícios no âmbito do 
Regulamento (CE) nº 1935/2004 que substitui a Directiva 89/109/CEE do Conselho;

h) Produtos fitofarmacêuticos no âmbito da Directiva 91/414/CEE do Conselho;

i) Produtos biocidas no âmbito da Directiva 98/8/CE do Conselho; 

j) Equipamentos eléctricos e electrónicos no âmbito da Directiva 2002/95/CE relativa à 
restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e 
electrónicos;

k) Baterias e acumuladores no âmbito da Directiva 91/157/CEE , relativa às pilhas e
acumuladores contendo determinadas matérias perigosas.

Or. en

Justificação

O Anexo Ib (novo) agrupa todas as referências à legislação comunitária que cobre aspectos que 
não deverão ser duplicados no REACH. 

A presente alteração está relacionada com a alteração ao artigo 2º, nº 1, alínea e bis) (nova). 

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 1066
ANEXO II, pontos -1 e -2 (novos)

ANEXO II, pontos -1 e -2 (novos)

- 1. Definição

O presente anexo diz respeito a substâncias isentas de registo. O anexo abrange substâncias 
que ocorrem na natureza e misturas em que estas predominam, em relação às quais existe 
uma longa experiência, que, inequivocamente, demonstra a ausência de risco ou a 
existência de um risco muito reduzido de efeitos negativos para a saúde ou o ambiente.

- 2. Revisão

(i) No contexto do pré-registo, a Agência Europeia dos Produtos Químicos inclui as 
substâncias abrangidas pela definição.

(ii) Após avaliação, a Agência Europeia dos Produtos Químicos inclui as substâncias que 
considera não apresentarem qualquer risco ou apresentarem apenas um risco muito 
reduzido de efeitos negativos para a saúde ou o ambiente.

Or. sv
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Justificação

Actualmente, não existe uma definição das substâncias cobertas pelo anexo II, por exemplo, a água 
e o ácido ascórbico. A inclusão de uma definição torna o texto mais claro. Torna-se ainda possível 
proceder à sua revisão.

Apesar de, durante o processo legislativo, serem aditadas substâncias ao Anexo II, estamos 
convictos de que tal não será exaustivo. Desejamos, por isso, uma revisão precoce e mesmo 
permanente, à medida que se adquirem mais conhecimentos. Sem estas alterações, continuará a ser 
necessário registar muitas substâncias, apesar de a Agência Europeia dos Produtos Químicos 
saber que as mesmas não apresentam quaisquer riscos.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta 
Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-Schoepges, Philippe 

Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer e Norbert Glante

Alteração 1067
ANEXO II, novas entradas

Número EINECS   Nome/Grupo   Número CAS
231-096-4                 Ferro           7439-89-6

Or. xm

Justificação

O aço, de longe a principal utilização do ferro, vem sendo produzido há 150 anos sem indícios de 
que o ferro apresente riscos para a saúde humana e o ambiente.

Dado que o ferro é um material de elevada tonelagem, será provavelmente sujeito a um número 
considerável de ensaios no âmbito do REACH. Estes implicariam o recurso a um vasto número de 
ensaios em animais de laboratório (Ria Oomen-Ruijten e outros). 

Há milénios que o ferro é utilizado (nos 150 últimos anos, principalmente como componente 
principal do aço) sem que haja indícios de que representa um risco para a saúde humana ou o 
ambiente. Como é produzido em grandes quantidades, o ferro foi sujeito, de acordo com o 
princípio dos limiares quantitativos actualmente em vigor, a ensaios muito onerosos no âmbito do 
REACH, e consequentemente também a numerosos ensaios com animais. Os custos dos ensaios e 
do registo do ferro ultrapassariam de longe a sua utilidade eventual (Chatzimarkakis e outros).

O ferro deveria constar da lista das substâncias isentas da obrigação de registo, de acordo com o 
nº 2, alínea a), do artigo 4º. Há séculos que é uma substância conhecida e utilizada. O facto de até 
agora não constar da lista das isenções deve-se a políticas, não racionais (Glante). 

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

Alteração 1068
ANEXO II, novas entradas
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Nº EINECS     Nome/Grupo    Nº CAS Nº EINECS     Nome/Grupo    Nº CAS 

231-959-9      Oxigénio O2 7782-44-7
231-098-5      Cripton Kr     7439-90-9
231-110-9      Néon Ne        7440-01-9
231-168-5      Hélio He          7440-59-7
231-172-7      Xénon Xe      7440-63-3
200-812-7      Metano CH4   78-82-8

Or. it

Justificação

O azoto, o árgon e o anidrido carbónico, componentes do ar, são isentos da obrigação de registo 
no Anexo II. O oxigénio destinado a utilização médica beneficia já de isenção de registo, em 
conformidade com a Directiva 2001/83/CE.

Os gases raros não podem ser inseridos no ponto 8 do Anexo III, na medida em que não são 
considerados perigosos na acepção da Directiva 67/548/CEE e já se encontram regulamentados na 
legislação em vigor relativa aos transportes (A.D.R.).

O metano deve ser inserido no Anexo II, na medida  em que é o principal componente do gás 
natural, já incluído no Anexo III do Regulamento. 

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

Alteração 1069
ANEXO II, novas entradas

Oxigénio, Cripton, Néon, Hélio e Xénon 
devem ser incluídos no Anexo II.

Or. it

Justificação

Estes gases deveriam ser incluídos, tendo em conta a sua origem natural, a sua utilização médica e 
a protecção do ambiente. (Foglietta e outros)

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

Alteração 1070
ANEXO II, novas rubricas
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Número EINECS Nome/Grupo NúmeroCAS Número EINECS Nome/Grupo NúmeroCAS

232-350-7 óleo de terebentina/essência de 
terebentina 8006-64-2
232-304-6  Crude Tall Oil          8002-26-4
232-50-64 Ca lignosulfonato 8061-52-7
232-50-59 Na - lignosulfonato 8061-51-6
232-50-85 NH4 - lignosulfonato 8061-53-8
232-51-06 Ácido lignosulfónico  8062-15-5

Or. en

Justificação

O Anexo II já contém muitas substâncias que se encontram naturalmente. Além disso, o Anexo III 
não prevê um registo para o petróleo bruto, o carvão e o gás natural, o que justifica que a essência 
de terebentina, o crude tall oil, os lignosulfonatos e outros componentes da madeira estejam 
igualmente dispensados dos requisitos de registo acrescentando-os à lista do Anexo II. 

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

Alteração 1071
ANEXO II, novas rubricas

Número EINECS Nome/Grupo Número 
CAS

Número EINECS Nome/Grupo Número 
CAS

265-995-8  Pasta de celulose   65996-61-4

Or. en

Justificação

O Anexo II já contém muitas substâncias que ocorrem naturalmente incluindo algumas com 
componentes múltiplos. 
A celulose e o amido são constituídos pelo mesmo sacárido monomérico, a glucose.  A glucose e o 
amido já estão incluídos no Anexo II. Por conseguinte, a pasta de celulose deverá igualmente ser 
aditada à lista do Anexo II. A celulose polissacarídea natural é o principal componente das paredes 
das células de plantas mais altas e é o composto orgânico que se encontra com mais abundância na 
terra. Cerca de 50% de todas as matérias de biomassa são constituídas por celulose. A celulose 
não está classificada como sendo perigosa, quer para a saúde humana, quer para o ambiente. 

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz e Ria Oomen-Ruijten

Alteração 1072
ANEXO II, novo
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Número 
EINECS 

Nome/Grupo Número CAS 

232-296-4 Óleo de amendoim
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8002-03-7

232-370-6 Óleo de sésamo
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8008-74-0

232-316-1 Óleo de palma
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8002-75-3

232-282-8 Óleo de coco
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8002-31-8

232-425-4 Óleo de palmiste 
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8023-79-8

266-9-484 Manteiga de Shea
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

294-851-7 Manteiga de illipé
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de Shorea robusta
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de amêndoa
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8007-69-0

Óleo de avelã
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de noz
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8024-09-7

Óleo de caju
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8007-24-7

Óleo de noz do Brasil
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Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de pistache
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de noz de macadâmia
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de soja hidrogenado, interesterificado e 
fraccionado
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de colza hidrogenado, interesterificado e 
fraccionado
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de girassol hidrogenado, interesterificado e 
fraccionado
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de palma hidrogenado, interesterificado e 
fraccionado
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de coco hidrogenado, interesterificado e
fraccionado

Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de palmiste hidrogenado, interesterificado e 
fraccionado

Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Sementes de soja, cascas e farinhas 
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Sementes de soja, cascas e farinhas 
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Sementes de girassol, cascas e farinhas
Extractos e respectivos derivados modificados 
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fisicamente.

Or. en

Justificação

O anexo é retomado do Anexo II do Regulamento (CE) nº 793/93 relativo à avaliação das 
substâncias existentes. As rubricas deste anexo nunca foram actualizadas e contêm incongruências 
que nunca foram adaptadas. Estas incongruências deverão ser corrigidas harmonizando-se e 
completando-se as rubricas. A maior parte dos produtos que suscitam preocupações ao sector dos 
óleos e das gorduras são de origem natural (óleos vegetais ou fabricados a partir de óleos 
vegetais). A utilização de óleos e de gorduras como ingrediente de produtos alimentícios ou de 
alimentos prova que as suas propriedades e riscos são considerados como suficientemente 
conhecidos e que estas "substâncias" são seguras para a saúde humana e para o ambiente, estando 
amplamente regulamentadas no Regulamento (CE) nº 178/2002.

Todos os derivados destes óleos e gorduras estão naturalmente presentes no óleo e cada 
componente é simplesmente extraído sem ser alterado.
Alguns óleos (de girassol, de soja, de açafroa, de linho, de milho, de rícino e de colza) e derivados 
(lecitinas é ácidos gordos) já estão incluídos no Anexo II e estão dispensados do registo.
A lista dos óleos e das gorduras a serem dispensados do registo pode e deve ser completada uma 
vez que os óleos vegetais (sementes, tropicais e nozes) têm características físicas e químicas 
similares. Não há qualquer razão legítima para excluir selectivamente vários deles uma vez que 
são permutáveis em várias aplicações (géneros alimentícios, alimentos, não-géneros alimentícios e 
não-alimentos).

Os óleos e as gorduras hidrogenados, interesterificados e fraccionados têm sido amplamente 
utilizados em aplicações alimentares como, por exemplo, a margarina. Por conseguinte, são 
seguros para a saúde humana e para o ambiente.
As sementes vegetais, as farinhas e os subprodutos são amplamente usados em aplicações para 
alimentos, pelo que são seguros para a saúde e o bem-estar dos animais, para a saúde humana e 
para o ambiente.

Alteração apresentada por Norbert Glante

Alteração 1073
ANEXO III, ponto 6

6. Subprodutos, salvo se forem eles próprios 
importados ou colocados no mercado;

6. Subprodutos, salvo se forem eles próprios 
importados ou colocados no mercado, fora 
de um sistema fechado;

Or. de

Justificação

Os subprodutos da extracção do carvão e do metal são utilizados na produção de energia e calor. 
As empresas da indústria extractiva conduzem-nos ("colocados no mercado") para produtores de 
energia e calor em sistemas fechados, sem que entrem em contacto com o público. Não 
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representam, por conseguinte, qualquer perigo para o ambiente ou para a saúde humana. Além 
disso, a sua utilização reduz o recurso a fontes de energia naturais, como o gás natural, o petróleo 
e o carvão. A obrigatoriedade de registo complicaria excessivamente a utilização destes 
subprodutos.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt + Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Eija-Riitta Korhola, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Renate Sommer, Erna Hennicot-

Schoepges + Werner Langen

Alteração 1074
ANEXO III, nº 8

8. Minerais, minérios ou substâncias que 
ocorram na natureza, se não forem 
quimicamente modificados durante o 
fabrico, excepto se satisfizerem os critérios 
para serem classificados de perigosos da 
Directiva 67/548/CEE;

8. Minerais, minérios ou substâncias que 
ocorram na natureza;

Or. xm

Justificação

Durante o processo de registo as substâncias orgânicas devem ser objecto do mesmo tratamento 
dado às substâncias inorgânicas. Os riscos potenciais advenientes dos minerais, dos minérios ou de 
outras substâncias naturais podem ser abordados no âmbito de um acto comunitário distinto ou em 
outras fases do REACH. (Roth-Behrendt)

As matérias-primas de base para o sector dos produtos químicos orgânicos (gás natural, petróleo 
bruto, carvão) estão dispensadas da obrigatoriedade de registo, o que proporciona ao sector das 
matérias orgânicas uma vantagem injusta em matéria de concorrência sobre o sector dos metais e 
dos produtos inorgânicos. 
Muitos minerais e minérios são materiais altamente complexos cuja composição pode variar 
consideravelmente de acordo com a sua origem, o que pode conduzir a um registo múltiplo como, 
por exemplo, no caso do "minério de ferro". Daí resultaria um elevado número de minerais e 
minérios que provocaria uma saturação do sistema durante a primeira fase de registo (substâncias 
de mais de mil toneladas por ano). (Oomen-Ruijten e outros)

A supressão justifica-se plenamente (Langen)

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 1075
ANEXO III, nº 8

8. Minerais, minérios ou substâncias que 8. Minerais, minérios ou substâncias que 
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ocorram na natureza, se não forem 
quimicamente modificados durante o 
fabrico, excepto se satisfizerem os critérios 
para serem classificados de perigosos da 
Directiva 67/548/CEE;

ocorram na natureza, se não forem 
quimicamente modificados durante o 
fabrico;

Or. en

Justificação

Todas as substâncias que ocorrem naturalmente (incluindo as que estão classificadas na Directiva 
67/548/CEE) deverão ser dispensadas da obrigatoriedade de registo, uma vez que a sua inclusão 
aumentaria consideravelmente o número de substâncias sujeitas a registo. Estas substâncias estão 
igualmente dispensadas dos critérios EINECS no que respeita à prestação de informações, o que é 
particularmente oportuno uma vez que as substâncias que ocorrem naturalmente incluem muitos 
milhares de substâncias, das quais a maior parte tem uma natureza complexa. Além disso, podem 
alterar a sua composição de acordo com as condições sazonais e geográficas.

Alteração apresentada por Liam Aylward + Avril Doyle

Alteração 1076
ANEXO III, nº 8

8. Minerais, minérios ou substâncias que 
ocorram na natureza, se não forem 
quimicamente modificados durante o 
fabrico, excepto se satisfizerem os critérios 
para serem classificados de perigosos da 
Directiva 67/548/CEE;

8. Minerais, minérios ou materiais 
derivados dos mesmos através de processos 
de transformação mineralógica ou física; 
substâncias que ocorram na natureza, se não 
forem quimicamente modificadas durante o 
processamento;

Or. en

Justificação

Os processos de transformação mineralógica são processos químicos e/ou físicos através dos quais 
materiais à base de minerais são transformados em outros materiais à base de minerais. Ao longo 
deste processo verifica-se normalmente um consumo de energia. Alguns exemplos típicos são a 
transformação de matérias-primas à base de minerais, tais como o giz, a argila, a areia e o gipso 
em materiais à base de minerais com um valor acrescentado tal como o cal, o cimento, a cerâmica, 
o vidro e o gesso. As matérias-primas orgânicas tais como o gás natural, o petróleo bruto e o 
carvão estão dispensados dos requisitos de registo sem estarem sujeitos a qualquer tipo de 
condição. Esta isenção deverá igualmente aplicar-se às restantes matérias-primas. O projecto de 
regulamento REACH faz uma distinção, sem qualquer justificação, entre diferentes tipos de 
matérias-primas (por exemplo, minerais, minérios e substâncias que ocorrem na natureza, por um 
lado, e o gás natural, o petróleo bruto e o carvão, por outro), distinção essa assente exclusivamente 
na sua origem. Os minerais, os minérios e as substâncias que ocorrem na natureza são matérias-
primas que provêm da natureza e não são "produtos químicos" até ao momento em que são sujeitos 
a processos de transformação química. Além disso, os minerais, minérios e substâncias que 
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ocorrem na natureza e as matérias derivadas dos mesmos, conforme descrito na alteração 
proposta, são caracterizados para um número cada vez maior de aplicações pelas normas 
europeias e estão definidos de forma clara pelos métodos de ensaio associados. Por conseguinte, as 
avaliações de segurança química, os relatórios de segurança química e a informação a apresentar 
para efeitos de registo não são susceptíveis de melhorarem o manuseamento das matérias descritas 
na alteração proposta e não se verifica a necessidade de sobrecarregá-los com a obrigatoriedade 
do registo. (Aylward) 

Os processos de transformação mineralógica são processos químicos e/ou processos físicos, que, 
por exemplo, utilizam energia para transformar matérias à base de minerais em outras matérias, 
como o giz, a argila, a areia e o gipso, em cal, cimento, cerâmica, vidro e gesso. Este processo 
altera as propriedades físicas mas não o perfil de risco químico do material. A fim de evitar 
duplicações e para que o sistema não seja sobrecarregado deverão igualmente ser dispensados a 
par de outras matérias-primas orgânicas e inorgânicas de base. (Doyle) 

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 1077
ANEXO III, nº 8

8. Minerais, minérios ou substâncias que 
ocorram na natureza, se não forem 
quimicamente modificados durante o 
fabrico, excepto se satisfizerem os critérios 
para serem classificados de perigosos da 
Directiva 67/548/CEE;

8. Minerais, minérios, concentrados ou 
substâncias que ocorram na natureza, se não 
forem quimicamente modificados durante o 
fabrico, excepto se satisfizerem os critérios 
para serem classificados de perigosos da 
Directiva 67/548/CEE;

Or. en

Justificação

As matérias-primas de base para o sector dos produtos químicos orgânicos (gás natural, petróleo 
bruto e carvão) estão dispensadas da obrigatoriedade de registo, o que proporciona ao sector dos 
produtos orgânicos uma vantagem significativa injustificada em matéria de concorrência sobre o
sector dos metais e dos produtos inorgânicos como matérias-primas de base para este último sector 
e para os minerais e minérios. Os concentrados, quando transportados a granel directamente para 
as instalações que já estão sujeitas ao actual regulamento comunitário relativo à protecção no 
local de trabalho e à Directiva 96/61/CE relativa à prevenção e controlo integrados da poluição 
(IPPC), só representam um risco limitado para a saúde pública e o ambiente.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer e Elisabeth Jeggle

Alteração 1078
ANEXO III, ponto 8

8. Minerais, minérios ou substâncias que 
ocorram na natureza, se não forem 
quimicamente modificados durante o 

8. Minerais, minérios ou substâncias que 
ocorram na natureza, se não forem 
quimicamente modificados durante o 
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fabrico, excepto se satisfizerem os critérios 
para serem classificados de perigosos da 
Directiva 67/548/CEE; 

fabrico, excepto se satisfizerem os critérios 
para serem classificados de perigosos da 
Directiva 67/548/CEE; o mesmo é aplicável 
aos metais e às ligas metálicas maciças;

Or. de

Justificação

Desde que não tenham sido modificadas quimicamente durante o seu fabrico, estas substâncias 
também não representam perigo.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 1079
ANEXO III, ponto 8

8. Minerais, minérios ou substâncias que 
ocorram na natureza, se não forem 
quimicamente modificados durante o 
fabrico, excepto se satisfizerem os critérios 
para serem classificados de perigosos da 
Directiva 67/548/CEE;

8. Minerais, minérios ou substâncias que 
ocorram na natureza, se não forem 
quimicamente modificados, incluindo as 
substâncias provenientes de plantas, tal 
como definidas no artigo 3º, a saber, um 
produto proveniente de plantas é uma 
substância complexa obtida ao submeter a 
planta, no seu todo ou em parte, a um 
tratamento físico como a extracção, 
destilação, expressão, fraccionamento, 
purificação, concentração ou fermentação, 
cuja composição varia consoante o género, 
a espécie, as condições de crescimento e de 
colheita da planta, e o procedimento 
utilizado para o seu tratamento. 

Or. fr

Justificação

Afigura-se importante introduzir uma definição específica dos produtos derivados de plantas de 
modo a clarificar um quadro de isenção e providenciar por segurança jurídica.

Os produtos provenientes de plantas não são produtos químicos, tal como referido no projecto da 
Comissão, pelo que devem ser diferenciados das outras substâncias abrangidas pelo REACH. A 
maioria das substâncias naturais satisfazem um critério de classificação da Directiva 67/548.

As substâncias derivadas de plantas são materiais "tradicionais", geralmente produzidas por 
agricultores ou por pequenas empresas do sector agrícola, quer dentro da União Europeia quer 
fora dela, designadamente, em numerosos países em vias de desenvolvimento e em zonas 
ultraperiféricas.

Face à sua complexidade, variedade e diversidade, será impossível proceder ao seu registo em 



PE 357.826v01-00 2/98 AM\565939PT.doc

PT

conformidade com o REACH. Não será possível submeter a registo todas as qualidades destas 
substâncias naturais, tal como não será possível registar apenas uma única qualidade específica.

Por outro lado, o registo destes produtos no REACH não irá trazer elementos significativos face 
aos objectivos essenciais visados pelo presente projecto.

Alteração apresentada por Norbert Glante, Johannes Blokland e Richard Seeber

Alteração 1080
ANEXO III, ponto 9

9. Gás natural, petróleo bruto e carvão. 9. Gás natural, petróleo bruto, carvão e 
coque.

Or. xm

Justificação

O coque deve ser isento do registo obrigatório por se tratar de carvão libertado de certos gases, e 
que deveria por isso ser tratado como carvão. (Glante)

O coque pode beneficiar de isenção mediante a sua inclusão no Anexo III. A extracção de 
substâncias nocivas do carvão dá origem à produção de coque. O carvão já beneficia de isenção 
do registo por força do Anexo III. O coque é mais limpo que o carvão, pelo que pode beneficiar de 
isenção. (Blokland)

O coque é um produto resultante da desgaseificação do carvão. O benzeno, o tolueno, o xileno, o 
alcatrão e outras substâncias são extraídas do carvão durante o processo de produção, de modo 
que o coque apresenta menos riscos intrínsecos do que o carvão e por isso deveria, tal como este, 
ser isento da obrigação de registo.

Alteração apresentada por Eija-Riitta Korhola

Alteração 1081
ANEXO III, nº 9

9. Gás natural, petróleo bruto e carvão. 9. Gás natural, petróleo bruto, carvão, 
coque, gás de processamento de metais 
ferrosos, gás de forno de coque, gás de alto 
forno, conversores com sopragem de 
oxigénio.

Or. en
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Justificação

Os gases de processo são produzidos e utilizados em sistemas fechados. Todo o seu transporte é realizado 
através de condutas, pelo que o público em geral nunca entra em contacto com o gás. 
O coque é um produto resultante da desgasificação do carvão. Ao longo deste processo procede-se à 
extracção de benzeno, tolueno, xilene, alcatrão e de outros materiais do carvão e, por conseguinte, o coque 
tem menos propriedades intrínsecas perigosas, pelo que deveria ser dispensado da obrigatoriedade de 
registo. 
Os gases especificados são produzidos como subprodutos em fornos de coque e em usinas siderúrgicas 
integradas. Estes gases, à semelhança do gás natural, do petróleo e do carvão, são utilizados para a 
produção de energia e de calor. Por conseguinte, deverão ter o mesmo tratamento que é dado às fontes de 
energia naturais e, por isso, ser dispensados da obrigatoriedade de registo. 

Alteração apresentada por Jorgo Chatzimarkakis e Holger Krahmer

Alteração 1082
ANEXO III, ponto 9

9. Gás natural, petróleo bruto e carvão. 9. Gás natural, gás de coque, gás de alto 
forno, gás de conversor da produção de aço 
a oxigénio, petróleo bruto e carvão.

Or. de

Justificação

Os gases gerados no processo são produzidos e utilizados dentro de sistemas fechados. O seu 
transporte é feito em canalizações, pelo que não entram em contacto com o público. 

O coque é um produto resultante da desgaseificação do carvão. O benzeno, o tolueno, o xileno, o 
alcatrão e outras substâncias são extraídas do carvão durante o processo de produção, de modo 
que o coque apresenta menos riscos intrínsecos do que o carvão e por isso deveria, como o carvão, 
ser isento da obrigação de registo.

Os gases especificados são subprodutos gerados nas instalações de produção de coque e nas 
siderurgias integradas. Tal como o gás natural, o petróleo e o carvão, são utilizados na produção 
de energia e calor. Portanto, deveriam ser tratados exactamente como as fontes de energia natural, 
a saber, ser isentos de registo.

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

Alteração 1083
ANEXO III, nº 9
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9. Gás natural, petróleo bruto e carvão. 9. Gás natural, petróleo bruto, carvão, 
coque, gás de forno de coque, gás de alto 
forno, conversores com sopragem de 
oxigénio.

Or. en

Justificação

Os gases de processo são produzidos e utilizados em sistemas fechados. Todo o seu transporte é realizado 
através de condutas, pelo que o público em geral nunca entra em contacto com o gás. 
O coque é um produto resultante da desgasificação do carvão. Ao longo deste processo procede-se à 
extracção de benzeno, tolueno, xilene, alcatrão e de outros materiais do carvão e, por conseguinte, o coque 
tem menos propriedades intrínsecas perigosas, pelo que deveria ser dispensado da obrigatoriedade de 
registo. 
Os gases especificados são produzidos como subprodutos em fornos de coque e em usinas siderúrgicas 
integradas. Estes gases, à semelhança do gás natural, do petróleo e do carvão, são utilizados para a 
produção de energia e de calor. Por conseguinte, deverão ter o mesmo tratamento que é dado às fontes de 
energia naturais e, por isso, ser dispensados da obrigatoriedade de registo. 

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

Alteração 1084
ANEXO III, nº 9

9. Gás natural, petróleo bruto e carvão. 9. Gás natural, gás de petróleo liquefeito  
(GPL), petróleo bruto e carvão.

Or. it

Justificação

O GPL deveria ser inserido no Anexo III da regulamentação REACH, tendo em conta as suas 
origens naturais, as suas analogias com outros produtos naturais inscritos no Anexo III e os seus 
conhecidos efeitos positivos em termos de segurança, saúde e ambiente.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 1085
ANEXO III, ponto 9

9. Gás natural, petróleo bruto e carvão. 9. Gás natural, petróleo bruto e carvão, bem 
como produtos afins, utilizados nos 
altos-fornos ou na produção de aço.
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Or. de

Justificação

Estes produtos são gerados nos altos-fornos ou na produção de aço, pelo que devem ser tratados 
como fontes de energia natural. Deveriam portanto ser isentos da obrigatoriedade de registo.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 1086
ANEXO III, ponto 9 bis (novo)

9 bis. Metais e ligas, relativamente aos 
quais já existam avaliações de risco.

Or. de

Justificação

O registo implicaria um gasto desproporcionado, dado que os dados recolhidos ao longo de 
décadas mostram não existir qualquer risco para o homem e o ambiente.

Alteração apresentada por Werner Langen

Alteração 1087
ANEXO III, ponto 9 ter (novo)

9 ter. Celulose destinada ao fabrico de 
papel.

Or. de

Justificação

É de excluir qualquer risco para o ser humano e o ambiente.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 1088
ANEXO IV, PRIMEIRA ETAPA

PRIMEIRA ETAPA - COLECÇÃO E 
PARTILHA DA INFORMAÇÃO 
EXISTENTE

PRIMEIRA ETAPA - COLECÇÃO E 
PARTILHA DA INFORMAÇÃO 
EXISTENTE
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O registando coligirá todos os dados de 
ensaios disponíveis sobre a substância a 
registar. Se possível, os pedidos de registo 
devem ser apresentados por consórcios, nos 
termos dos artigos 10º ou 17º. Esse 
procedimento possibilitará a partilha dos
dados dos ensaios, evitando assim ensaios 
desnecessários e reduzindo custos. O 
registando coligirá, igualmente, quaisquer 
outras informações disponíveis sobre a 
substância, nomeadamente dados adicionais 
(por exemplo, relações quantitativas 
estrutura/actividade - (Q)SAR -, métodos 
comparativos por interpolação em relação a 
outras substâncias, ensaios in vitro, dados 
epidemiológicos) que possam ajudar na 
identificação da presença ou ausência de 
propriedades perigosas da mesma e, em 
certos casos, substituir os resultados de 
ensaios em animais. Serão ainda coligidas 
informações sobre a exposição, a utilização 
e as medidas de gestão de riscos em 
conformidade com o artigo 9º e o anexo V. 
Ponderadas todas estas informações, o 
registando estará em condições de avaliar da 
necessidade de obter mais informações.

O(s) registando(s) coligirá/coligirão todos os 
dados de ensaios disponíveis sobre a 
substância a registar. Os potenciais 
registandos devem partilhar os dados dos 
ensaios, evitando assim ensaios 
desnecessários e reduzindo custos. O(s) 
registando(s) coligirá/coligirão, igualmente, 
quaisquer outras informações disponíveis 
sobre a substância, nomeadamente dados 
adicionais (por exemplo, relações 
quantitativas estrutura/actividade - (Q)SAR -
, métodos comparativos por interpolação em 
relação a outras substâncias, ensaios in vitro, 
dados epidemiológicos) que possam ajudar 
na identificação da presença ou ausência de 
propriedades perigosas da mesma e, em 
certos casos, substituir os resultados de 
ensaios em animais. Serão ainda coligidas 
informações sobre a exposição, a utilização 
e as medidas de gestão de riscos em 
conformidade com o artigo 9º e o anexo V. 
Ponderadas todas estas informações, o(s) 
registando(s) estará/estarão em condições de 
avaliar da necessidade de obter mais 
informações.

Or. en

Justificação

Alteração decorrente do pacote OSOR. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 1089
ANEXO IV, Parte 3, ponto 3.4.

3.4. Forma (substância, preparação ou 
artigo) e/ou estado físico no qual a 
substância é disponibilizada aos utilizadores 
a jusante. Concentração ou intervalo de 
concentrações da substância nas preparações 
disponibilizadas aos utilizadores a jusante e 
quantidades da substância nos artigos 
disponibilizados aos utilizadores a jusante.

3.4. Forma (substância, preparação ou 
artigo) e/ou estado físico no qual a 
substância é disponibilizada aos 
utilizadores/consumidores a jusante. 
Concentração ou intervalo de concentrações 
da substância nas preparações 
disponibilizadas aos utilizadores a jusante e 
quantidades da substância nos artigos 
disponibilizados aos utilizadores a jusante.
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Or. de

Justificação

Uma vez que a definição de "utilizadores a jusante" não inclui os consumidores, convém zelar por 
que também sejam disponibilizadas informações sobre a forma e o estado físico em que a 
substância é fornecida aos consumidores.

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

Alteração 1090
ANEXO IV, ponto 3, nº 3, último parágrafo após nº 3.7

Se for caso disso, uma indicação das 
utilizações desaconselhadas pelo registando 
e das razões respectivas (isto é, 
recomendações não-obrigatórias do 
fornecedor). Não é necessária uma lista 
exaustiva.

Se for caso disso, uma indicação das 
utilizações desaconselhadas pelo registando 
e das razões respectivas (isto é, 
recomendações não-obrigatórias do 
fornecedor). É necessária uma lista 
exaustiva.

Or. it

Justificação

Considera-se necessário que a lista seja exaustiva não só para evitar que o utilizador use a 
substância de forma inadequada, mas que realize ensaios sobre a substância com vista a uma 
utilização específica com resultados certamente negativos.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 1091
ANEXO IV, nº 5

5. Orientações para uma utilização segura Suprimido

Or. en

Justificação

A informação de base suplementar sobre a exposição destina-se a ajudar as empresas a 
elaborarem a sua ficha de segurança ou as suas orientações em matéria de segurança, permitindo 
ainda que a Agência proceda à análise dos dossiers apresentados com vista a identificar as 
substâncias prioritárias na gama de tonelagem compreendida entre uma e dez toneladas, para as 
quais devem ser elaboradas as informações constantes do Anexo V. 
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O ponto 5 do Anexo IV da proposta da Comissão é retomado no novo Anexo Ib bis, uma vez que 
contém informações sobre a gestão dos riscos de substâncias que não são classificadas de 
perigosas, seguindo-se a estrutura da ficha de segurança constante do Anexo Ib bis (novo). 
(alteração relacionada com o n° 4 do artigo 5°) 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 1092
ANEXO IV, parte 5 bis (nova)

ANEXO IV, parte 5 bis (nova)

5 bis. Informações sobre a exposição para substâncias em quantidades compreendidas 
entre uma e dez toneladas

5 bis.1 Principal categoria de utilização:
5 bis.1.1 a) utilização industrial

b) utilização profissional
c) utilização pelos consumidores

5 bis.1.2 Especificações para a utilização industrial e profissional:
a) utilização num sistema fechado
b) utilização que tenha como resultado a sua inclusão numa matriz
c) utilização não dispersiva
d) utilização dispersiva

5 bis.2 Via(s) de exposição mais significativas

5 bis.2.1 Exposição humana:
a) oral
b) cutânea 
c) inalativa 

5 bis.2.2 Exposição ambiental:
a) água
b) ar
c) resíduos

5 bis.3 Duração da exposição 
a) acidental
b) ocasional
c) contínua/ frequente

Or. en
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Justificação

A informação de base suplementar sobre a exposição destina-se a ajudar as empresas a 
elaborarem a sua ficha de segurança ou as suas orientações em matéria de segurança, permitindo 
ainda que a Agência proceda à análise dos dossiers apresentados com vista a identificar as 
substâncias prioritárias na gama de tonelagem compreendida entre uma e dez toneladas, para as 
quais devem ser elaboradas as informações constantes do Anexo V. 
O ponto 5 do Anexo IV da proposta da Comissão é retomado no novo Anexo Ib bis, uma vez que 
contém informações sobre a gestão dos riscos de substâncias que não são classificadas de 
perigosas, seguindo-se a estrutura da ficha de segurança constante do Anexo Ib bis (novo). 
(alteração relacionada com o n° 4 do artigo 5°) 

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 1093
ANEXO IV, parte 5 bis (nova)

ANEXO IV, parte 5 bis (nova)

5 bis. Informações suplementares

5 bis.1 Principal categoria de utilização:
5 bis.1.1 a) utilização industrial

b) utilização profissional
c) utilização pelos consumidores

5 bis.1.2 Especificações para a utilização industrial e profissional:
a) utilização num sistema fechado
b) utilização que tenha como resultado a sua inclusão numa matriz
c) utilização não dispersiva
d) utilização dispersiva

5 bis.2 Via(s) de exposição significativas

5 bis.2.1 Exposição humana:
a) oral
b) cutânea 
c) inalativa 

5 bis.2.2 Exposição ambiental:
a) água
b) ar
c) resíduos
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5 bis.3 Padrão de exposição 
a) acidental
b) ocasional
c) contínua/ frequente

Or. en

Justificação

Os registandos de substâncias em quantidades inferiores a dez toneladas estão dispensados do 
requisito de apresentarem uma avaliação completa da segurança química dado que isto seria 
inadequado. A fim de obter uma consideração de base dos possíveis riscos e para fins de 
prioritização com base no possível risco, é necessário proceder a uma avaliação da exposição de 
base, o que poderá ser realizado mais eficazmente aplicando-se um sistema assente em categorias 
de exposição de base. 

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 1094
ANEXO IV bis (novo)

Anexo IV bis (novo)
sobre a prioritização para o registo de substâncias compreendidas entre uma e dez 

toneladas

A prioritização de substâncias deverá depender do potencial risco da substância, incluindo 
o respectivo volume, capacidades intrínsecas e exposição. É fundamental identificar as 
substâncias de elevado risco potencial e atribuir adequadamente os recursos a fim de 
examinar estas substâncias com carácter prioritário. A aplicação da prioritização assente 
no risco garante igualmente a produção de dados/informações sobre todas as substâncias 
no espaço de 5 anos e o registo antecipado das substâncias de elevado risco potencial.

A lista de informações incluirá as características e os dados de exposição que definem o 
risco: 

- Características físico-químicas: forma física (tamanho da partícula), ponto de fusão, 
ponto de ebulição, densidade relativa, pressão de vapor, coeficiente de partição 
n-octanol/água, hidrossolubilidade, ponto de fulgor; 
- Biodegradação; 
- Toxicidade aguda (Daphnia); 
- Toxicidade aguda – ingestão, dérmica, inalação (uma via); 
- Irritação da pele; 
- Irritação ocular; 
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- Sensibilização da pele (quando não haja indicações sobre a ausência de riscos); 
- Teste bacteriológico de toxicidade genética (Ames); 
- Informações sobre a classificação e a rotulagem; 
- Informações sobre a exposição genérica e a utilização.

Estas características e os dados sobre a exposição são determinantes para a classificação 
nas diferentes categorias de exposição, pelo que as categorias de exposição devem incluir 
uma categoria de utilização.

O registo no âmbito do REACH deverá incluir um instrumento simples de prioritização que 
combine a quantidade com o elevado risco potencial. Um grupo no âmbito dos programas 
de aplicação do REACH da Comissão está actualmente a definir um processo de 
prioritização não enquanto uma avaliação completa dos riscos aquando da utilização de 
qualquer uma das substâncias de baixo volume, mas enquanto apoio à identificação das 
substâncias que beneficiariam de uma inscrição antecipada no REACH.

O conceito de base da proposta consiste na utilização de um sistema de avaliação do 
potencial risco intrínseco elevado da substância a par da sua capacidade de provocar uma 
exposição, bem como a sua utilização final conforme definido por: 

Critérios de risco de prioridade elevada

Classificação                                E, F+, T+, T, N, R42, R43

Exposição (humana)

Potencial de exposição         Elevado Médio Baixo  
Pressão de vapor (hPa)   >100 10-100 5-10
Potencial de poeira Extremamente poeirento  Poeirento     Ligeiramente poeirento
Analogia Farinhas açúcar                    pastilhas

granulado

Potencial de exposição (ambiental) de elevada prioridade

Não facilmente biodegradável e potencial de bioacumulação (log Kow >3)

Critérios de elevada prioridade de utilização/volume

Quantidade 1-10 toneladas e utilização final pelo consumidor
Quantidade 10 -100 toneladas e utilização final pelo consumidor ou profissional 

Fixação das prioridades com base nas informações supracitadas:

Prioridade elevada: a substância preenche as seguintes condições:
Critérios de risco de elevada prioridade AND
Potencial elevado de exposição humana ou potencial elevado de exposição ambiental AND
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Critérios de elevada prioridade de utilização/volume

Estas substâncias estão sujeitas a um registo em conformidade com o artigo 21º, nº 2, 
alínea b)

Risco positivo (potencial de exposição humana ou ambiental) e indicação utilização/volume 
= registo antecipado

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 20º bis (novo).

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 1095
ANEXO IV bis (novo)

Anexo IV bis (novo)
Critérios para a classificação por graus de prioridade

O presente anexo estabelece os critérios de classificação das substâncias em função do 
risco segundo graus de prioridade que vão de 1 a 3. São ainda definidos os critérios de 
classificação "toxicidade", "nível de tonelagem" e "utilização". A classificação é feita 
durante o processo de registo, de acordo com o artigo 9º, alínea c), pelo produtor ou pelo 
próprio  importador, e durante o processo de pré-registo, em conformidade com o nº 1, 
alínea b), do artigo 26º, pela Agência.

Esquema de classificação para os graus de prioridade

Toxicidade  Nível de tonelagem  Utilização 
Grau de prioridade 1 
alta toxicidade  nível de tonelagem 1   utilização aberta 
alta toxicidade  nível de tonelagem 1  utilização fechada 
alta toxicidade  nível de tonelagem 2  utilização aberta 
alta toxicidade  nível de tonelagem 3  utilização aberta 
Todas as substâncias CMR, PBT e POP 

Grau de prioridade 2 
alta toxicidade   nível de tonelagem 2  utilização fechada 
alta toxicidade   nível de tonelagem 3   utilização fechada 
toxicidade média   nível de tonelagem 1   utilização aberta 
toxicidade média  nível de tonelagem 2   utilização aberta 
toxicidade média  nível de tonelagem 3   utilização aberta 
toxicidade média  nível de tonelagem 1  utilização fechada 



AM\565939PT.doc 37/101 PE 357.826v01-00

PT

Grau de prioridade 3
toxicidade média  nível de tonelagem 2  utilização fechada
toxicidade média nível de tonelagem 3  utilização fechada 
baixa toxicidade em todas as combinações

2. Definição dos critérios de classificação
2.1 Graus de toxicidade

2.1.1 Alta toxicidade 
O critério "alta toxicidade" é aplicável às substâncias que, com base nas suas propriedades 
tóxicas, estão classificadas do seguinte modo, em virtude da Directiva 67/548/CEE: 
muito tóxica
tóxica
sensibilizante
cancerígena 
mutagénica 
nociva para a reprodução 
nociva para o ambiente, R50, R53 
Outras substâncias, relativamente às quais o produtor ou o importador sabem que existem 
ou supõem que existem propriedades tóxicas correspondentes ou em relação às quais, 
dadas as suas propriedades estruturais e físicas ou químicas, se suspeita que possuem 
propriedades tóxicas correspondentes ou pertencem ao grupo das substâncias CMR, PBT e 
POP, também devem ser classificadas como apresentando "alta toxicidade".

2.1.2 Toxicidade média 
O critério "toxicidade média" é aplicável às substâncias que, devido às suas propriedades 
tóxicas, são classificadas do seguinte modo em virtude da Directiva 67/548/CEE: 
nociva para a saúde
perigosa para o ambiente, desde que não esteja classificada como apresentando "alta 
toxicidade".
Também entram neste grupo outras substâncias, em relação às quais o produtor ou o 
importador sabem que existem ou supõem que existem propriedades tóxicas 
correspondentes à classificação "toxicidade média".

2.1.3 Baixa toxicidade 
O critério "baixa toxicidade" é aplicável às substâncias que não se inserem no critério 
"toxicidade elevada" ou "toxicidade média".

2.2 Níveis de tonelagem,
sendo que, aquando do pré-registo envolvendo vários produtores e/ou importadores, em 
conformidade com o disposto no artigo 26º e seguintes, é tomada como referência a 
quantidade global produzida e importada:

2.2.1 Nível de tonelagem 1
O "nível de tonelagem 1" é aplicável a uma quantidade total igual ou superior a 1000 
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toneladas por ano

2.2.2 Nível de tonelagem 2 
O "nível de tonelagem 2" é aplicável a uma quantidade total de 100 a 1000 toneladas por 
ano.

2.2.3 Nível de tonelagem 3 
O "nível de tonelagem 3" é aplicável a uma quantidade total de 1 a 100 toneladas por ano.

2.3 Utilização 
Em função da exposição, a utilização é classificada do seguinte modo:

2.3.1 Utilização aberta
A "utilização aberta" é aplicável em caso de utilização aberta no sector industrial e 
profissional, bem como no caso de utilização pelo consumidor.

2.3.2 Utilização fechada 
A "utilização fechada" é aplicável em caso de utilização fechada no sector industrial e 
profissional.

Or. de

Justificação

O anexo IVa cria um instrumento simples e prático que, graças à clareza dos seus critérios, permite 
ao produtor e ao importador classificar as substâncias em função dos riscos aquando do processo 
de pré-registo junto da Agência. Desta forma é criada uma base para os requisitos de informação 
em função do risco. Esta classificação também constitui a base para determinar quais as 
substâncias que devem ser consideradas prioritárias.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 1096
ANEXO IV bis (novo)

ANEXO IV bis (novo)
Outros critérios para a despistagem de 
substâncias compreendidas entre 1 e 10 
toneladas

Or. en

Justificação

A alteração decorre da alteração ao artigo 43º ter, nº 5 bis (novo). O anexo deverá ser completado 
posteriormente pela Agência (alteração relacionada com o n° 4 do artigo 5°). 
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Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 1097
ANEXO V, parte introdutória, parágrafo 1

A coluna 1 deste anexo define as 
informações normalmente exigidas no caso 
das substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidade igual ou superior a uma tonelada, 
em conformidade com o nº 1, alínea a), do 
artigo 11º. A coluna 2 deste anexo especifica 
as regras de acordo com as quais as 
informações normalmente exigidas poderão 
ser omitidas, substituídas por outras 
informações, fornecidas noutro estádio do 
processo ou adaptadas de alguma outra 
forma. Se se verificarem as condições 
estabelecidas na coluna 2 deste anexo para 
as adaptações, o registando referirá 
claramente esse facto, e as razões de cada 
adaptação, nas rubricas adequadas do 
processo de registo.

A coluna 1 deste anexo define as 
informações normalmente exigidas no caso 
das substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidade igual ou superior a uma tonelada, 
em conformidade com o nº 1, alínea a), do 
artigo 11º. A coluna 2 deste anexo especifica 
as regras de acordo com as quais as 
informações normalmente exigidas poderão 
ser omitidas, substituídas por outras 
informações, fornecidas noutro estádio do 
processo ou adaptadas de alguma outra 
forma. Se se verificarem as condições 
estabelecidas na coluna 2 deste anexo para 
as adaptações, o registando referirá 
claramente esse facto, e as razões de cada 
adaptação, nas rubricas adequadas do 
processo de registo.

Or. en

Justificação

A alteração decorre da alteração ao artigo 11º, nº 1, alínea a) (alteração relacionada com o artigo 
5º, nº 4).

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 1098
ANEXO V, parte introdutória, parágrafo 1 bis (novo)

No quadro do presente anexo, o registando 
deverá apresentar uma proposta e um 
calendário para o cumprimento dos 
requisitos de informação constantes do 
presente anexo nos termos da alínea a) do 
n° 1 do artigo 11°, quando estejam 
previstos ensaios em animais vertebrados. 

Or. en

Justificação

Relacionada com as alterações ao considerando 47 e ao n° 1 do artigo 11°. A fim de evitar ensaios 
em animais e reduzir os custos para a indústria e uma vez que os dados sobre ensaios em animais 
devem apenas ser apresentados caso seja necessário para a avaliação de segurança de uma 
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substância, deverão igualmente ser incluídas, para a apresentação das informações especificadas 
no Anexo V, propostas respeitantes a ensaios em animais vertebrados.

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 1099
ANEXO V, parte 5 bis e ter (novas)

O ponto 5 bis incluirá:
- Estado da substância a 20º C e 

101,3 kPa
- Pressão de vapor
- Hidrossolubilidade
- Coeficiente de partição 

n-octanol/água
- Ponto de fulgor
- Inflamabilidade
- Propriedades explosivas
- Granulometria (se aplicável)

O ponto 5 ter incluirá:
- Ponto de fusão/congelação
- Ponto de ebulição
- Densidade relativa
- Tensão superficial
- Temperatura de auto-ignição
- Propriedades oxidantes

Or. en

Justificação

O ponto 5 deverá ser dividido em duas partes: 
Ponto 5 bis, que incluirá informações físico-químicas obrigatórias; 
Ponto 5 ter, que incluirá informações físico-químicas que poderão ser solicitadas adicionalmente.

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 1100
ANEXO V, parte 6, coluna 1, ponto 6.3

6.3. Sensibilização da pele 6.3. Sensibilização da pele
A avaliação deste parâmetro compreende as 
seguintes etapas consecutivas:

A avaliação deste parâmetro compreende as 
seguintes etapas consecutivas:

1) Uma avaliação dos dados humanos e em 
animais disponíveis;

1) Uma avaliação dos dados humanos e em 
animais disponíveis;

2) Um ensaio dos gânglios linfáticos locais 2) Avaliação da suficiência de prova que 
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(LLNA) em murídeos. consiste em:
i)  Sistema de peritagem informática 
/modelos (Q)SAR (por exemplo, DEREK)
ii) Estudo de penetração dérmica in vitro 
(OECD 428)
iii) Estudo sobre a ligação de proteínas in 
vitro (por exemplo, albumina sérica 
humana).
Se uma substância química não tiver 
alertas estruturais, não penetrar na pele e 
não se ligar a proteínas, não terá a 
capacidade de sensibilizar e vice-versa. 
Uma apreciação por peritos assente no 
princípio da precaução será necessária 
para os resultados mistos positivos e 
negativos.

Or. en

Justificação

A Directiva 86/609/CEE prevê a utilização de ensaios que não tenham sido praticados em animais 
caso seja exequível e razoável. Os ensaios em animais previstos no REACH não estão validados 
pelas normas actuais, pelo que devem ser substituídos, uma vez que a utilização de ensaios 
não-validados em animais não é aceitável, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista 
científico. Os estudos que revelam as insuficiências científicas do ensaio e que fornecem uma 
explicação da estratégia alternativa proposta são citados em "Non-Animal Testing Strategies for 
REACH" (cf. www.reachnonanimaltests.org). A alternativa é válida do ponto de vista científico. 
Nos casos em que persistam incertezas acerca das características de uma substância, deverão ser 
levadas a cabo medidas de controlo. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 1101
ANEXO V, parte 6, coluna 2, ponto 6.3, Etapa 2

6.3. A segunda etapa não é exigida nos 
seguintes casos:

6.3. A segunda etapa não é exigida nos 
seguintes casos:

- se a substância for corrosiva, muito tóxica 
ou irritante em contacto com a pele; ou
- se a substância for um ácido forte 
(pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5); 
ou
- se a substância for inflamável em 
contacto com o ar, à temperatura ambiente.
Se for possível estabelecer a classificação de 
sensibilizante da pele a partir dos resultados 

Se for possível estabelecer a classificação de 
sensibilizante da pele a partir dos resultados 
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da primeira etapa, a etapa seguinte pode ser 
omitida e o registando classificará a 
substância de sensibilizante da pele.

da primeira etapa, a etapa seguinte pode ser 
omitida e o registando classificará a 
substância de sensibilizante da pele.

Se o ensaio dos gânglios linfáticos locais 
(LLNA) em murídeos não for adequado no 
caso da substância em questão, pode 
recorrer-se ao ensaio de maximização na 
cobaia (GPMT).

Or. en

Justificação

A Directiva 86/60/CEE prevê a utilização de ensaios que não tenham sido praticados em animais 
caso seja exequível e razoável. Os ensaios em animais previstos no REACH não estão validados 
pelas normas actuais, pelo que devem ser substituídos, uma vez que a utilização de ensaios em 
animais não-validados não é aceitável quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista 
científico. Os estudos que revelam as insuficiências científicas do ensaio e que fornecem uma 
explicação da estratégia alternativa proposta são citados em "Non-Animal Testing Strategies for 
REACH" (ver www.reachnonanimaltests.org). A alternativa é válida do ponto de vista científico. 
Nos casos em que persistam incertezas acerca das características de uma substância, deverão ser 
levadas a cabo medidas de controlo. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 1102
ANEXO V, parte 6, Coluna 2, ponto 6.4

6.4. Em caso de resultado positivo, deve 
ponderar-se a realização de outros estudos 
de mutagenicidade.

6.4. Em caso de resultado positivo, deve 
ponderar-se a realização de outros estudos 
de mutagenicidade in vitro.

Or. en

Justificação

Estudos de mutagenicidade suplementares deverão limitar-se a estudos de mutagenicidade in vitro.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman + 
Caroline Lucas, Hiltrud Breyer + Mary Honeyball+ Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Alteração 1103
ANEXO VI, parte 6, Colunas 1 e 2, ponto 6.4.1.bis (novo)

Coluna 1 Coluna 2
6.4.1 bis. Estudo in vitro de citogenicidade em 
células de mamíferos.

6.4.1. bis. O estudo não é exigido nos 
seguintes casos:
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- se se dispuser de dados adequados de 
ensaios in vivo de citogenicidade; ou 
- se a substância for comprovadamente 
cancerígena das categorias 1 ou 2.

Or. en

Justificação

Reintrodução de um ensaio para as substâncias fabricadas ou importadas em quantidades que 
oscilem entre 1 e 10 toneladas/ano, em conformidade com o que a Comissão previa no
seu projecto de proposta. A reintrodução do referido ensaio dá uma indicação mais fiável
quanto ao carácter mutagénico de uma substância (uma propriedade que suscita grandes
preocupações). A formulação foi retirada directamente do Anexo VI. Caso a presente alteração 
seja aprovada, há que suprimir a parte correspondente do Anexo
VI. (Schlyter e outros)

A presente alteração decorre da alteração ao Anexo VI conforme explicitado supra. Torna-se 
necessária a fim de manter os mesmos requisitos no que respeita a quantidades superiores a 100 
toneladas em conformidade com a proposta da Comissão. No que respeita à mutagenicidade está 
assegurado que, caso haja um resultado positivo num estudo in vitro, terão de ser realizados 
estudos ulteriores. (Roth-Behrendt & outros) 

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

Alteração 1104
ANEXO V, parte 6, Coluna 1, ponto 6.4. bis (novo)

6.4. bis.1. Estudo in vitro de citogenicidade 
em células de mamíferos (ensaios não 
praticados em animais que contribuem 
para verificar as características 
cancerígenas/mutagénicas); 
6.4. bis. 2. Estudo de inibição de 
crescimento em algas (indicação inicial da 
toxicidade crónica em ambiente aquático);
6.4. bis. 3. Testes de degradação 
(informações sobre se os produtos químicos 
se decompõem no ambiente) a fim de 
assegurar que todos os dados existentes 
relevantes sejam apresentados em todas as 
substâncias químicas do REACH, que 
incluiriam todos os dados sobre a 
toxicidade para além dos parâmetros que 
devem ser cobertos pelos requisitos de 
registo. 

Or. en
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Justificação

A informação necessária para as substâncias químicas produzidas em quantidades compreendidas 
entre uma e dez toneladas é actualmente inadequada, dado que não irá identificar as substâncias 
químicas que preenchem os critérios que suscitam a maior preocupação ou que representem um 
risco para a saúde humana. (Davies) A reintrodução destes três ensaios de segurança no Anexo V 
(Informações normalmente exigidas no caso das substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidade igual ou superior a uma tonelada) garantirá a identificação das substâncias que 
suscitem a maior preocupação para substâncias químicas de baixo volume, que é uma condição 
fundamental para uma gestão de riscos adequada no âmbito do REACH. (Jørgensen & outros + 
Davies) 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 1105
ANEXO V, Parte 6, Coluna 1, pontos 6.4.1 bis. e 6.4.1 ter. (novos)

6.4.1 bis. Estudo in vitro de citogenicidade 
sobre células de mamíferos ou
6.4.1 ter. Estudo in vitro de mutação 
genética em células de mamíferos, [...]

Or. de

Justificação

O actual "Technical Guidance Document (TGD)" contém uma estratégia cuidadosamente 
elaborada de testagem da mutagenicidade e prevê um segundo teste (in vitro, em células de 
mamíferos), para o nível de tonelagem em causa. Conviria conservar esta estratégia no âmbito de 
REACH, para ter devidamente em conta as diferentes possibilidades de agressão do material 
genético pelos produtos químicos.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt e Jutta D. Haug

Alteração 1106
ANEXO V, parte 6, ponto 6.4.3 (novo)

6.4.3. Estudo in vitro de mutação genética 
em células de mamíferos, em caso de 
resultados negativos nos pontos 6.4.1 do 
anexo V e 6.4.2 do anexo VI

6.4.3. O estudo não é exigido se se dispuser 
de dados adequados de um ensaio fiável in 
vivo de mutação genética em mamíferos.

6.4. Se algum dos estudos de 
mutagenicidade dos anexos V ou VI der 
resultado positivo, deve ponderar-se a 
realização de estudos in vivo apropriados 
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de mutagenicidade.
Se algum dos estudos de mutagenicidade do 
anexo V ou os ensaios supra derem 
resultados positivos e não se dispuser de 
resultados de estudos in vivo, o registando 
proporá um estudo in vivo apropriado de 
mutagenicidade.
Em caso de resultado positivo em algum 
estudo in vivo disponível, serão propostos 
outros estudos in vivo apropriados.

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da alteração ao Anexo VI conforme explicitado supra. Torna-se 
necessária a fim de manter os mesmos requisitos no que respeita a quantidades superiores a 100 
toneladas em conformidade com a proposta da Comissão. No que respeita à mutagenicidade está 
assegurado que, no caso de haver um resultado positivo num estudo in vitro, terão de ser 
realizados estudos ulteriores. 

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 1107
ANEXO V, parte 6, Colunas 1 e 2, ponto 6.4. bis (novo)

Coluna 1 Coluna 2
6.4. bis Toxicidade aguda 6.4. bis Estudo(s) não exigido(s) nos 

seguintes casos:
6.4.1 bis Avaliação da suficiência de prova 
que consiste em:

- se, devido às propriedades químicas ou 
físicas da substância, não puderem ser 
administradas doses precisas da mesma; ou

i) Sistema de peritagem informática 
/modelos (Q)SAR (por exemplo, TOPKAT)

- se a substância for corrosiva; ou

ii) Ensaio in vitro da citotoxicidade basal 
(por exemplo, utilizando células dérmicas 
humanas normais (NHK)

- se a substância for inflamável em 
contacto com o ar, à temperatura ambiente.

6.4.2 bis Estudos in vitro sobre o 
metabolismo (por exemplo, enzimas 
humanas microsómicas)
6.4.3 bis Modelo biocinético informatizado 
para fornecer previsões de absorção, 
distribuição e excreção através de 
diferentes vias de exposição.
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Or. en

Justificação

As substâncias não deveriam apenas ser testadas pela toxicidade aquática, mas também pela 
toxicidade aguda. Para mais informações sobre este ensaio, cf.  www.reachnonanimaltests.org. 

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber + Richard Seeber

Alteração 1108
ANEXO V, Parte 6, Colunas 1 e 2, ponto 6.4 bis. (novo)

Coluna 1 Coluna 2
6.4 bis. Toxicidade aguda
No caso dos gases e dos líquidos voláteis 
(pressão de vapor superior a 10-2 Pa, a 
20 ºC), as informações fornecidas dirão 
respeito à via por inalação (6.5.2).

6.4 bis. Estudo(s) não exigido(s) nos 
seguintes casos:
– se, devido às propriedades químicas ou 
físicas da substância, não puderem ser 
administradas doses precisas da mesma; ou
– se a substância for corrosiva; ou
– se a substância for inflamável em 
contacto com o ar, à temperatura ambiente.

No caso das substâncias que não sejam 
gases, as informações referidas nos pontos 
6.5.1 a 6.5.3 devem ser fornecidas em 
relação a, pelo menos, duas vias, sendo 
uma delas a via oral. A escolha da segunda 
via dependerá da natureza da substância e 
da via provável de exposição humana. Caso 
só haja uma via de exposição, só será 
necessário fornecer informações em 
relação a essa via.

A segunda via apropriada será escolhida da 
seguinte forma:

6.4bis.1. Por via oral
6.4bis.2. Por inalação 6.4 bis.2. A via por inalação será a via de 

ensaio apropriada se:
1) For provável a exposição de pessoas por 
inalação; e
2) Se verificar uma das seguintes 
condições:
- a pressão de vapor da substância for 
superior a 10-2 Pa, a 20 °C; ou
- a substância for um pó que contenha mais 
de 1 % de partículas, em massa, com 
granulometria MMAD (diâmetro 
aerodinâmico médio em massa) inferior a 
100 µm; ou
- a substância for utilizada de um modo que 
gere aerossóis, partículas ou gotículas de 
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dimensões inaláveis (mais de 1 %, em 
massa, de partículas com MMAD inferior a 
100 µm).

6.4 bis.3. Por via dérmica 6.4 bis.3. A via dérmica será a via de ensaio 
apropriada se:
1) For provável o contacto com a pele 
durante a produção e/ou a utilização; e
2) As propriedades físico-químicas 
apontarem para uma taxa significativa de 
absorção através da pele; e
3) Se verificar uma das seguintes 
condições:
-for observada toxicidade, a doses baixas, 
num ensaio de toxicidade aguda por via 
oral; ou
- houver indicações, em ensaios in vitro, de 
absorção significativa por via dérmica; ou
- forem observados efeitos sistémicos ou 
outros indícios de absorção em estudos de 
irritação da pele e/ou ocular; ou
- for conhecida a penetração ou toxidade 
aguda significativa por via dérmica de 
substâncias estruturalmente relacionadas.
A via dérmica não será a via de ensaio 
apropriada se a absorção através da pele 
for improvável, devido à massa molecular 
(superior a 800 ou diâmetro molecular 
superior a 15 Å) e a baixa lipossolubilidade 
(log Koctanol-água inferior a - 1 ou superior a 
4). 

Or. de

(Texto deslocado do Anexo VI, 6.5 Toxicidade aguda)

Justificação

É necessário conhecer os dados de toxicidade aguda para determinar as exigências de informação 
em função do risco, em conformidade com o anexo IVa (Jeggle e outros). 

Actualmente, a proposta de regulamento REACH não prevê informações suficientes, sobretudo no 
que diz respeito às gamas de tonelagem 1 a 10. Este facto é particularmente criticável do ponto de 
vista sanitário e ambiental, dado que cerca de 2/3 de todas as substâncias sujeitas ao registo 
obrigatório no âmbito do REACH são produzidos ou importados como pertencendo a este nível.

Além disso, a avaliação da segurança das substâncias, acompanhada da elaboração de medidas de 
gestão do risco, ainda não é obrigatória para este nível, de modo que a classificação e a marcação 
são o principal instrumento para a transmissão de informações relativas à perigosidade e a 
utilização segura das substâncias em causa. É indispensável uma base de dados sólida para 
determinar as propriedades perigosas. 

As informações relativas à toxicidade aguda dos produtos químicos para o ser humano são 
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consideradas como fundamentais, tanto para a protecção no local de trabalho como para o 
consumidor. Os debates a este respeito demonstram que a própria indústria tem interesse nestes 
dados, de maneira a poder tomar as medidas adequadas. Além disso, calcula-se que já existem 
resultados de ensaios relativos a uma grande percentagem das substâncias já presentes no 
mercado. (Seeber)

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt + Anders Wijkman

Alteração 1109
ANEXO V, parte 6, Colunas 1 e 2, ponto 6.4. bis (novo)

Coluna 1 Coluna 2
6.4. bis Toxicidade aguda 6.4. bis Estudo(s) não exigido(s) nos 

seguintes casos:
O estudo será realizado para uma via, de 
preferência a oral, a menos que o 
registando considere mais apropriada outra 
via. 

– se não puderem ser administradas doses 
precisas da mesma devido às propriedades 
químicas ou 
- físicas da substância; ou
- se a substância for corrosiva; ou
- se a substância for inflamável em 
contacto com o ar, à temperatura ambiente.

No caso dos gases e dos líquidos voláteis 
(pressão de vapor superior a 10-2 Pa, a 20 
ºC), as informações fornecidas dirão 
respeito à via por inalação (6.5.2).

A segunda via apropriada será escolhida da 
seguinte forma:

No caso das substâncias que não sejam 
gases, as informações referidas nos pontos 
6.5.1 a 6.5.3 devem ser fornecidas em 
relação a, pelo menos, duas vias, sendo 
uma delas a via oral. A escolha da segunda 
via dependerá da natureza da substância e 
da via provável de exposição humana. Caso 
só haja uma via de exposição, só será 
necessário fornecer informações em 
relação a essa via.

6.4 bis.2. A via por inalação será a via de 
ensaio apropriada se:
1) For provável a exposição de pessoas por 
inalação; e
2) Se verificar uma das seguintes 
condições:
– a pressão de vapor da substância for 
superior a 10-2 Pa, a 20 C; ou
– a substância for um pó que contenha 
mais de 1 % de partículas, em massa, com 
granulometria MMAD (diâmetro 
aerodinâmico médio em massa) inferior a 
100 µm; ou
– a substância for utilizada de um modo 
que gere aerossóis, partículas ou gotículas 
de dimensões inaláveis (mais de 1 %, em 
massa, de partículas com MMAD inferior a 
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100 µm).

6.4 bis. 1. Por via oral
6.4 bis. 2. Por inalação 6.4 bis. 2. A via por inalação será a via de 

ensaio apropriada se:
1) For provável a exposição de pessoas por 
inalação; e
2) Se verificar uma das seguintes 
condições:
– a pressão de vapor da substância for 
superior a 10-2 Pa, a 20 C; ou
– a substância for um pó que contenha 
mais de 1 % de partículas, em massa, com 
granulometria MMAD (diâmetro 
aerodinâmico médio em massa) inferior a 
100 µm; ou
– a substância for utilizada de um modo 
que gere aerossóis, partículas ou gotículas 
de dimensões inaláveis (mais de 1 %, em 
massa, de partículas com MMAD inferior a 
100 µm).

6.4 bis. 3. Por via dérmica 6.4 bis. 3. A via dérmica será a via de 
ensaio apropriada se:
1) For provável o contacto com a pele 
durante a produção e/ou a utilização; e
2) As propriedades físico-químicas 
apontarem para uma taxa significativa de 
absorção através da pele; e
3) Se verificar uma das seguintes 
condições:
– for observada toxicidade, a doses baixas, 
num ensaio de toxicidade aguda por via 
oral; ou
– forem observados efeitos sistémicos ou 
outros indícios de absorção em estudos de 
irritação da pele e/ou ocular; ou
– houver indicações, em ensaios in vitro, de 
absorção significativa por via dérmica; ou
– for conhecida a penetração ou toxidade 
aguda significativa por via dérmica de 
substâncias estruturalmente relacionadas.
A via dérmica não será a via de ensaio 
apropriada se a absorção através da pele 
for improvável, devido à massa molecular 
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(superior a 800 ou diâmetro molecular 
superior a 15 Å) e a baixa lipossolubilidade 
(log Koctanol-água inferior a - 1 ou 
superior a 4).

Or. en

(Retoma o ponto 6.5 do Anexo VI, tendo-lhe sido aditado um novo primeiro parágrafo na coluna 1) 

Justificação

A proposta da Comissão prevê informações sobre a toxicidade aguda apenas para substâncias em 
quantidades iguais ou superiores a dez toneladas por ano. No entanto, deverão ser exigidas 
informações sobre a toxicidade aguda para uma via de exposição igualmente para as substâncias 
prioritárias seleccionadas na gama de tonelagem compreendida entre uma e dez toneladas, que 
serão identificadas na despistagem que a Agência irá realizar em conformidade com os artigos 43° 
bis bis. Para as substâncias não prioritárias é necessário apresentar apenas as informações que já
estão disponíveis. Desta forma, este sistema mais flexível consegue alcançar globalmente um 
melhor equilíbrio entre os requisitos de informação e de eficácia dos custos do que a proposta da 
Comissão. (Alteração relacionada com a alteração ao artigo 5º, nº 4) (Roth-Behrend) 

Os dados sobre a toxicidade aguda constituem a informação toxicológica de base pelo que 
deveriam ser incluídos mesmo no que respeita às substâncias de baixo volume. Acresce que 
desempenham um papel fundamental para a avaliação dos requisitos de segurança dos 
trabalhadores para além de serem relativamente pouco onerosos. A saúde das pessoas e a 
protecção do ambiente deverão ser colocados em primeiro plano, embora seja necessário evitar 
ensaios em animais e encontrar métodos de ensaio alternativos. (Wijkman) 

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman, 
Mary Honeyball, Dagmar Roth-Behrendt, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 1110 
ANEXO V, parte 7, colunas 1 e 2, ponto 7.1. bis (novo)

Coluna 1 Coluna 2
7.1. bis Degradação
7.1 bis.1. Biótica 7.1 bis. Se a avaliação de segurança 

química em conformidade com o Anexo I 
apontar para a necessidade de investigar 
mais profundamente a degradação da 
substância, o registando proporá os estudos 
de simulação (pontos 7.2.1.2 a 7.2.1.4 do 
anexo VII), que também poderão ser 
solicitados pela autoridade competente do 
Estado-Membro avaliador em 
conformidade com os artigos 39º, 40º ou 
44º. A escolha do(s) ensaio(s) apropriado(s) 
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dependerá dos resultados da avaliação de 
segurança.

7.1 bis.1.1 Biodegradibilidade fácil 7.1 bis.1.1. Estudo não exigido se a 
substância for inorgânica.

Or. en

Justificação

Reintrodução de um ensaio de biodegrabilidade para substâncias entre uma e dez toneladas por 
ano em conformidade com o que a Comissão tinha previsto no seu projecto de proposta. Se este 
ensaio não for reintroduzido, uma característica-chave que suscita a maior preocupação não seria 
avaliada em relação a dois terços das substâncias no âmbito do REACH. A formulação é retomada 
directamente do Anexo VI. Caso esta alteração seja aprovada, há que suprimir a parte 
correspondente do Anexo VI. (Schlyter e outros + Honeyball) 

A proposta da Comissão exige informações sobre a toxicidade aguda apenas para substâncias em 
quantidades iguais ou superiores a dez toneladas por ano. No entanto, deverão ser exigidas 
informações sobre a toxicidade aguda para uma via de exposição igualmente para as substâncias 
prioritárias seleccionadas na gama de tonelagem compreendida entre uma e dez toneladas, que 
serão identificadas na despistagem que a Agência irá realizar em conformidade com os artigos 43° 
bis bis. Para as substâncias não prioritárias é necessário apresentar apenas as informações que já 
estão disponíveis. (Alteração relacionada com a alteração ao artigo 5º, nº 4) (Roth-Behrend) 

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Lena Ek, Anders Wijkman + 
Mary Honeyball  + Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 1111
ANEXO V, parte 7, colunas 1 e 2, parágrafo 7.1.1 bis (novo)

Coluna 1 Coluna 2
7.1.1 bis. Estudo de inibição de crescimento 
em algas

7.1.1. bis. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:
– se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou
– se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å).

Or. en

Justificação

Reintrodução de um ensaio para substâncias entre uma e dez toneladas por ano em conformidade 
com o que a Comissão tinha previsto no seu projecto de proposta. A reintrodução deste ensaio dá 
uma melhor indicação sobre a toxicidade aguda da substância. A formulação é retomada 
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directamente do Anexo VI. 

Caso esta alteração seja aprovada, há que suprimir a parte correspondente do Anexo VI. (Schlyter 
e outros) 

Reintrodução de um ensaio para substâncias entre uma e dez toneladas por ano em conformidade 
com o que a Comissão tinha previsto no seu projecto de proposta. A proposta da Comissão torna 
os ensaios de toxicidade em Daphnia obrigatórios. Contudo, o ensaio em si não permite sequer 
uma avaliação ambiental de base uma vez que prevê apenas um estudo do impacto de uma 
determinada substância em organismos animais. A fim de avaliar igualmente o impacto em 
organismos animais, é fundamental incluir um ensaio de inibição de crescimento em algas. Este 
ensaio prevê uma indicação inicial sobre a toxicidade crónica no ambiente aquático. Trata-se de 
um ensaio que não é realizado em animais. (Honeyball) 

Caso a presente alteração seja aprovada, há que suprimir a parte correspondente do Anexo VI. 

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Thomas Ulmer e Anja Weisgerber

Alteração 1112
ANEXO V, Parte 7, Colunas 1 e 2, pontos 7.1.1 bis. e 7.1 bis. (novos)

Coluna 1 Coluna 2
7.1.1 bis. Ensaio de inibição do crescimento 
em algas

7.1.1 bis. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:
Se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou
Se se determinar que a substância é 
facilmente biodegradável e as 
concentrações utilizadas nos ensaios se 
situarem na gama de concentrações que 
seja de esperar nos afluxos às estações de 
tratamento de águas residuais.
Se, dos dados disponíveis, resultar ser 
provável que a substância seja um inibidor 
do crescimento microbiano ou da função 
microbiana, o estudo pode ser substituído 
por um ensaio de inibição da nitrificação.

7.1 bis. Degradação
7.1 bis.1. Biótica
7.1 bis.1.1. Biodegradabilidade fácil

7.1bis. Se a avaliação de segurança 
química em conformidade com o anexo I 
apontar para a necessidade de investigar 
mais profundamente a degradação da 
substância, o registando proporá os estudos 
de simulação, que também poderão ser 
solicitados pela autoridade competente do 
Estado-Membro avaliador em 
conformidade com os artigos 39º, 40º ou 
44º. A escolha do(s) ensaio(s) apropriado(s) 
dependerá dos resultados da avaliação de 
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segurança.
7.1 bis.1.1. Estudo não exigido se a 
substância for inorgânica.

Or. de

(Texto deslocado do ANEXO, VI, 7.1.4)

Justificação

Para determinar as exigências de informação em função do risco, de acordo com o anexo IVa é 
indispensável conhecer os dados sobre a inibição do crescimento de algas e a degradação biótica. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 1113
ANEXO V, Parte 7, Coluna 1, ponto 7.1bis. (novo)

7.1 bis. Degradação
7.1 bis.1. Biótica
7.1 bis.1.1. Biodegradabilidade fácil 
7.1 bis.2. Abiótica
7.1 bis.2.1. Hidrólise em função do pH.

Or. de

Justificação

As informações relativas à degradação das substâncias constituem uma base importante para a 
avaliação dos efeitos de longo prazo no meio aquático. A recolha destas informações implica 
custos relativamente baixos e os modelos (Q)SAR poderiam, no futuro, desempenhar um papel 
importante precisamente neste domínio.

Alteração apresentada por Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis

Alteração 1114
ANEXO V bis (novo)

Alteração do Parlamento Europeu

Anexo V bis
Prioritização para o registo de substâncias compreendidas entre dez e cem toneladas

• A prioritização de substâncias deverá depender do potencial risco da substância, 
incluindo o respectivo volume, capacidades intrínsecas e exposição. É fundamental 
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identificar as substâncias de elevado risco potencial e atribuir adequadamente os recursos 
a fim de examinar estas substâncias com carácter prioritário. A aplicação da prioritização 
assente no risco garante igualmente a produção de dados/informações sobre todas as 
substâncias no espaço de 5 anos e o registo antecipado das substâncias de elevado risco 
potencial. 

• A lista de informações incluirá as características e os dados de exposição que definem o 
risco: 
- Características físico-químicas: forma física (tamanho da partícula), ponto de fusão, 
ponto de ebulição, densidade relativa, pressão de vapor, coeficiente de partição n-
octanol/água, hidrossolubilidade, ponto de fulgor; 
- Biodegradação; 
- Toxicidade aguda (Daphnia); 
- Toxicidade aguda – ingestão, dérmica, inalação (uma via); 
- Irritação da pele; 
- Irritação ocular; 
- Sensibilização da pele (quando não haja indicações sobre a ausência de riscos);
- Teste bacteriológico de toxicidade genética (Ames); 
- Informações sobre a classificação e a rotulagem; 
- Informações sobre a exposição genérica e a utilização.

• Estas características e os dados sobre a exposição são determinantes para a classificação 
nas diferentes categorias de exposição, pelo que as categorias de exposição devem incluir 
uma categoria de utilização.

• O registo no âmbito do REACH deverá incluir um instrumento simples de prioritização 
que combine a quantidade com o elevado risco potencial. Um grupo no âmbito dos 
programas de aplicação do REACH da Comissão está actualmente a definir um processo 
de prioritização não enquanto uma avaliação completa dos riscos de utilização de 
qualquer uma das substâncias de baixo volume, mas enquanto apoio à identificação das 
substâncias que beneficiariam de uma inscrição antecipada no REACH. 

O conceito de base da proposta consiste na utilização de um sistema de avaliação do potencial 
risco intrínseco elevado da substância a par da sua capacidade de provocar uma exposição, bem 
como a sua utilização final conforme definido por: 

Critérios de risco
Classificação                            E, F+, T+, T, N, R42, R43

Exposição (humana)
Potencial de exposição         Elevado Médio Baixo  
Pressão de vapor (hPa) >100 10-100 5-10
Potencial de poeira Extremamente poeirento Poeirento Ligeiramente poeirento
Analogia Farinhas Granulado Açúcar

Exposição (ambiental)
Não facilmente biodegradável e potencial de bioacumulação (log Kow >3)
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Utilização/Volume
Quantidade compreendida entre 10 e 100 toneladas e utilização final do consumidor ou 
profissional 

Conclusão
Perigo positivo e (potencial de exposição humana ou ambiental) e utilização/volume indicação = 
registo antecipado

Or. en

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 1115
ANEXO VI, parte introdutória, parágrafo 2 bis (novo)

No quadro do presente anexo, o registando 
deverá apresentar uma proposta e um 
calendário para o cumprimento dos 
requisitos de informação constantes do 
presente anexo nos termos da alínea a) do 
n° 1 do artigo 11°, quando estejam 
previstos ensaios em animais vertebrados. 

Or. en

Justificação

Relacionada com as alterações ao considerando 47 e ao n° 1 do artigo 11°. A fim de evitar ensaios 
em animais e reduzir os custos para a indústria e uma vez que os dados sobre ensaios em animais 
devem apenas ser apresentados se necessário para a avaliação de segurança de uma substância, 
deverão igualmente ser incluídas, para a apresentação das informações especificadas no Anexo V, 
propostas respeitantes a ensaios em animais vertebrados. 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Alteração 1116
ANEXO VI, parte 6, pontos 6.1, 6.2 e 6.4

6.1. Irritação da pele Suprimido
6.2. Irritação ocular Suprimido
6.4. Mutagenicidade Suprimido

Or. en



PE 357.826v01-00 2/98 AM\565939PT.doc

PT

Justificação

Constitui a primeira alteração de uma série de alterações que especificam os requisitos de 
informação para as substâncias compreendidas entre 10 e 100 toneladas que exigem que as 
empresas forneçam as informações necessárias para controlar de forma adequada os perigos para 
a saúde humana e para o ambiente decorrentes da utilização das suas substâncias e numa situação 
em que os requisitos contidos na proposta da Comissão correm o risco de ser inadequados. 

Ao mesmo tempo, estas alterações contribuirão para reduzir os requisitos para quantidades 
compreendidas entre 10 e 100 toneladas, onde o risco de supressão de substâncias é susceptível de 
ser elevado podendo haver consequências adversas para os utilizadores a jusante, nomeadamente 
as PME. Por conseguinte, estas alterações contribuem para preservar uma via de inovação 
essencial reduzindo o risco de supressão de substâncias com elevados custos de reformulação. 

É ainda proposto que o Anexo VI, que inclui informações para além das informações necessárias 
nos termos do Anexo V, se limite a informações sobre a toxicidade aguda e a biodegradação. Os 
outros requisitos de informação previstos no Anexo VI da proposta da Comissão são transferidos 
para o Anexo VII, nomeadamente os requisitos respeitantes a substâncias de elevado volume (100 
toneladas e mais). Estas alterações devem ser consideradas na sequência da abordagem proposta 
para a gama de volume extremamente baixa de substâncias compreendidas entre uma e dez 
toneladas, para as quais são propostas disposições específicas, e para as substâncias de volume 
mais elevado na gama superior a 100 toneladas, para as quais não é proposta qualquer redução 
dos requisitos em matéria de dados, no âmbito do objectivo global do desenvolvimento sustentável. 

A presente alteração centra-se nesta informação, que se reveste da maior importância tendo em 
vista o desenvolvimento de medidas adequadas de gestão dos riscos, ao mesmo tempo que examina 
os riscos consideráveis resultantes da supressão de substâncias na gama de tonelagem 
compreendida entre 10 e 100 toneladas apresentada na proposta da Comissão. A alteração 
proposta transfere, por conseguinte, os requisitos de informação dos pontos 6.1 – 6.4 do Anexo VII. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 1117
ANEXO VI, parte 6, ponto 6.1

6.1. Irritação da pele 6.1 Irritação da pele
6.1.1. Irritação da pele in vivo 6.1.1. Irritação da pele in vivo (ensaio 

clínico em placas de pele de pessoas 
voluntárias)

6.1.1. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

6.1.1. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

- se a substância for corrosiva; ou - se a substância for corrosiva; ou
- se a substância for um ácido forte 
(pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5); ou

- se a substância for um ácido forte 
(pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5); ou

- se a substância for inflamável em contacto 
com o ar, à temperatura ambiente; ou

- se a substância for inflamável em contacto 
com o ar, à temperatura ambiente; ou

- se a substância for muito tóxica em - se a substância for muito tóxica em 
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contacto com a pele; ou contacto com a pele; ou

- se o estudo de toxicidade aguda por via 
dérmica não indicar irritação da pele até à 
dose-limite (2000 mg/kg de massa 
corporal); ou

- se a substância for positiva em ensaios in 
vitro de mutagenicidade/genotoxicidade; ou

- se os dados resultantes da estratégia de 
ensaio prevista no ponto 6.1 do anexo V 
permitirem classificar adequadamente a 
substância de corrosiva da pele ou irritante
da pele.

- se os dados resultantes da estratégia de 
ensaio prevista no ponto 6.1 do anexo V 
permitirem classificar adequadamente a 
substância de não-irritante.

Or. en

Justificação

A Directiva 86/60/CEE prevê a utilização de ensaios que não tenham sido praticados em animais 
caso seja exequível e razoável. Os ensaios em animais previstos no REACH não estão validados 
pelas normas actuais, pelo que devem ser substituídos, uma vez que a utilização de ensaios em 
animais não-validados não é aceitável quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista 
científico. Os estudos que revelam as insuficiências científicas do ensaio e que fornecem uma 
explicação da estratégia alternativa proposta são citados em "Non-Animal Testing Strategies for 
REACH" (ver www.reachnonanimaltests.org). A alternativa é válida do ponto de vista científico. 
Nos casos em que persistam incertezas acerca das características de uma substância, deverão ser 
levadas a cabo medidas de controlo. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 1118
ANEXO VI, parte 6, ponto 6.2

6.2. Irritação ocular Suprimido

Or. en

Justificação

Este ensaio não está validado pelas normas actuais. Os estudos que revelam as insuficiências 
científicas do ensaio e que explicam a estratégia alternativa proposta são citados em "Non-Animal 
Testing Strategies for REACH" (cf. www.reachnonanimaltests.org). Dado que a utilização de 
ensaios não-validados em animais não é aceitável, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de 
vista científico, não deverão ser realizados em animais ensaios de toxicidade por dose repetida. O 
parâmetro está suficientemente coberto pela estratégia de ensaio da irritação ocular constante do 
ponto 6.2 do Anexo V.
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Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 1119
ANEXO VI, parte 6, ponto 6.4.3

6.4.3. Estudo in vitro de mutação genética 
em células de mamíferos, em caso de 
resultados negativos nos pontos 6.4.1 do 
anexo V e 6.4.2 do anexo VI.

6.4.3. Estudo in vitro de mutação genética 
em células de mamíferos, em caso de 
resultados negativos nos pontos 6.4.1 e 6.4.1 
bis do anexo V.

6.4.3. Estudo não exigido se se dispuser de 
dados adequados de um ensaio fiável in vivo
de mutação genética em mamíferos.

6.4.3. Estudo não exigido se se dispuser de 
dados adequados de um ensaio fiável in vivo
de mutação genética em mamíferos.

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração que acrescenta o estudo de citogenicidade in vitro em células de 
mamíferos ao Anexo V, que foi apresentada pelos mesmos autores. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 1120
ANEXO VI, parte 6, ponto 6.4.

6.4. Se algum dos estudos de 
mutagenicidade dos anexos V ou VI der 
resultado positivo, deve ponderar-se a 
realização de estudos in vivo apropriados 
de mutagenicidade.

6.4. Um resultado positivo num dos estudos
in vitro de mutagenicidade dos anexos V ou 
VI poderá ser confirmado mediante a 
realização de outro ensaio in vitro a fim de 
confirmar o provável mecanismo e/ou 
repetindo o estudo e utilizando um sistema 
metabólico exógeno adequado (por 
exemplo, enzimas humanas microsómicas). 

Or. en

Justificação

Estudos de mutagenicidade suplementares deverão limitar-se a estudos de mutagenicidade in vitro. 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 1121
ANEXO VI, parte 6, ponto 6.5.

6.5. Toxicidade aguda Suprimido

Or. en
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Justificação

Uma vez que este requisito de informação está agora incluído no Anexo V, o mesmo pode ser 
suprimido na presente alteração. (Alteração relacionada com a alteração ao artigo 5º, nº 4) 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Alteração 1122
ANEXO VI, parte 6, Coluna 1, ponto 6.5.

6.5. Toxicidade aguda 6.5. Toxicidade aguda

O estudo será realizado para uma via, de 
preferência a oral, a menos que o 
registando considere mais apropriada outra 
via. 

No caso dos gases e dos líquidos voláteis 
(pressão de vapor superior a 10-2 Pa, a 
20 ºC), as informações fornecidas dirão 
respeito à via por inalação (6.5.2).

No caso dos gases e dos líquidos voláteis 
(pressão de vapor superior a 10-2 Pa, a 
20 ºC), as informações fornecidas dirão 
respeito à via por inalação (6.5.2).

No caso das substâncias que não sejam 
gases, as informações referidas nos 
pontos 6.5.1 a 6.5.3 devem ser fornecidas 
em relação a, pelo menos, duas vias, sendo 
uma delas a via oral. A escolha da segunda 
via dependerá da natureza da substância e da 
via provável de exposição humana. Caso só 
haja uma via de exposição, só será 
necessário fornecer informações em relação 
a essa via.

No caso das substâncias que não sejam gases 
em quantidades iguais ou superiores a cem 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador, as informações referidas nos 
pontos 6.5.1 a 6.5.3 devem ser fornecidas 
em relação a, pelo menos, duas vias, sendo 
uma delas a via oral. A escolha da segunda 
via dependerá da natureza da substância e da 
via provável de exposição humana. Caso só 
haja uma via de exposição, só será 
necessário fornecer informações em relação 
a essa via.

Or. en

Justificação

O risco de supressão de substâncias na gama de tonelagem compreendida entre 10 e 100 toneladas 
apresentada na proposta da Comissão torna necessária uma redução dos requisitos de informação. 
Por conseguinte, esta alteração centra-se nesta informação, que se reveste de grande importância 
para o desenvolvimento de medidas adequadas de gestão dos riscos salvaguardando, assim, a 
saúde e o ambiente. 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Alteração 1123
ANEXO VI, parte 6, Coluna 1, pontos 6.6 a 6.8
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6.6. Toxicidade por dose repetida Suprimido
6.7. Efeitos tóxicos na reprodução Suprimido
6.8. Toxicocinética Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração centra-se nesta informação, que se reveste da maior importância tendo em 
vista o desenvolvimento de medidas adequadas de gestão dos riscos, ao mesmo tempo que examina 
os riscos consideráveis resultantes da supressão de substâncias na gama de tonelagem 
compreendida entre 10 e 100 toneladas apresentada na proposta da Comissão. A alteração 
proposta transfere, por conseguinte, os requisitos de informação dos pontos 6.6 – 6.8 do Anexo VII. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 1124
ANEXO VI, parte 6, Colunas 1 e 2, pontos 6.6

Coluna 1 Coluna 1

6.6. Toxicidade por dose repetida 6.6. Toxicidade específica dos órgãos
6.6.1. Estudo de toxicidade a curto prazo 
(28 dias) por dose repetida, numa espécie, 
em machos e fêmeas, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana.

6.6.1. Modelo biocinético 
computadorizado baseado nos aspectos 
fisiológicos (PBBK) destinado a avaliar a 
possível distribuição dos órgãos e tecidos in 
vivo
6.6.2. Ensaios in vitro visados que utilizem 
linhas de células humanas adequadas (por 
exemplo, fígado, rim, cérebro, etc..) 
6.6.3 Estudos sobre o metabolismo in vitro 
que utilizem enzimas microsómicas ou 
linhas de células humanas 

Coluna 2 Coluna 2
6.6.1. Estudo de toxicidade a curto prazo 
(28 dias) não exigido nos seguintes casos:

6.6.1. Estudo sobre a toxicidade específica 
dos órgãos não exigido nos seguintes casos:

- se existir um estudo fiável de toxicidade 
sub-crónica (90 dias) ou crónica, no qual 
tenham sido utilizadas uma espécie e uma 
via de administração apropriadas; ou

- se já estiverem disponíveis dados fiáveis 
sobre a toxicidade sub-aguda (28 dias) ou 
sub-crónica (90 dias) ou crónica; ou

- se a substância sofrer desintegração 
imediata e existirem dados suficientes sobre 
os produtos de dissociação; ou

- se a substância sofrer desintegração 
imediata e existirem dados suficientes sobre 
os produtos de dissociação; ou

- se puder ser excluída qualquer exposição 
humana relevante.

- se puder ser excluída qualquer exposição 
humana relevante.
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A via apropriada será escolhida da seguinte 
forma:
A via apropriada será escolhida da seguinte 
forma:
1) For provável o contacto com a pele 
durante a produção e/ou a utilização; e
2) As propriedades físico-químicas 
apontarem para uma taxa significativa de 
absorção através da pele; e
3) Se verificar uma das seguintes 
condições:
– for observada toxicidade no ensaio de 
toxicidade aguda por via dérmica a doses 
mais baixas do que no ensaio de toxicidade 
por via oral; ou
– forem observados efeitos sistémicos ou 
outros indícios de absorção em estudos de 
irritação da pele e/ou ocular; ou
– houver indicações, em ensaios in vitro, de 
absorção significativa por via dérmica; ou

– for conhecida a penetração ou toxidade 
significativa por via dérmica de substâncias 
estruturalmente relacionadas.
A via dérmica não será a via de ensaio 
apropriada se a absorção através da pele 
for improvável, devido à massa molecular 
(superior a 800 ou diâmetro molecular 
superior a 15 Å) e a baixa lipossolubilidade 
(log Koctanol-água inferior a - 1 ou superior a 
4).
A via por inalação será a via de ensaio 
apropriada se:
1) For provável a exposição de pessoas por 
inalação; e

2) Se verificar uma das seguintes 
condições:
– a pressão de vapor da substância for 
superior a 10-2 Pa, a 20 °C; ou
– a substância for um pó que contenha 
mais de 1 % de partículas, em massa, com 
granulometria MMAD inferior a 100 µm; 
ou
– a substância for utilizada de um modo
que gere aerossóis, partículas ou gotículas 
de dimensões inaláveis (mais de 1 %, em 
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massa, de partículas com MMAD inferior a 
100 µm). Na falta de contra-indicações, a 
via preferida será a via oral.
O registando proporá o estudo de 
toxicidade sub-crónica (90 dias) 
(ponto 6.6.2 do anexo VII) nos seguintes 
casos:
- se a frequência e a duração da exposição 
humana indicarem ser apropriado um 
estudo relativo a um período mais longo e 
se verificar uma das seguintes condições:
- outros dados disponíveis apontarem para 
a possibilidade de a substância ter uma 
propriedade perigosa que não possa ser 
detectada num estudo de toxicidade a curto 
prazo; ou
- estudos toxicocinéticos adequadamente 
concebidos revelarem a acumulação da 
substância ou de metabolitos da mesma em 
certos tecidos ou órgãos, que possivelmente 
não seria detectada num estudo de 
toxicidade a curto prazo, mas que seria 
susceptível de produzir efeitos adversos 
após exposição prolongada.
O registando proporá outros estudos, que 
também poderão ser solicitados pela 
autoridade competente do Estado-Membro 
avaliador em conformidade com os 
artigos 39º, 40º ou 44º, nos seguintes casos:
- se não tiver sido possível identificar um 
NOAEL no estudo a 28 dias, excepto se tal 
se dever à inexistência de efeitos adversos 
tóxicos; ou
- em caso de toxicidade particularmente 
preocupante (nomeadamente com efeitos 
sérios/graves); ou
- se houver indicações de um efeito que não 
possa ser adequadamente caracterizado, em 
termos toxicológicos e/ou de risco, com 
base nos elementos disponíveis. Nesses 
casos, poderá ser mais apropriado efectuar 
estudos toxicológicos específicos, 
concebidos para a investigação dos efeitos 
em causa (por exemplo, estudos de 
imunotoxicidade ou de neurotoxicidade); 
ou
- se a via de exposição utilizada no estudo 
inicial por dose repetida tiver sido 
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inadequada, relativamente à via prevista de 
exposição humana, e não puder ser feita 
uma extrapolação de via para via; ou
- em caso de especial preocupação ligada à 
exposição (por exemplo, utilização em 
produtos de consumo conducente a níveis 
de exposição próximos das doses para as 
quais sejam de esperar efeitos tóxicos nas 
pessoas); ou
- se, no estudo a 28 dias, não tiverem sido 
detectados efeitos revelados por substâncias 
claramente relacionadas, ao nível da 
estrutura molecular, com a substância em 
estudo.

Or. en

Justificação

A Directiva 86/609/CEE prevê a utilização de ensaios que não tenham sido praticados em animais 
caso seja exequível e razoável. Os ensaios em animais previstos no REACH não estão validados 
pelas normas actuais, pelo que devem ser substituídos, uma vez que a utilização de ensaios não-
validados em animais não é aceitável, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista 
científico. Os estudos que revelam as insuficiências científicas do ensaio e que fornecem uma 
explicação da estratégia alternativa proposta são citados em "Non-Animal Testing Strategies for 
REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). A alternativa é válida do ponto de vista científico. 
Nos casos em que persistam incertezas acerca das características de uma substância, deverão ser 
levadas a cabo medidas de controlo. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 1125
ANEXO VI, parte 6, Colunas 1 e 2, ponto 6.7

Coluna 1 Coluna 1

6.7. Efeitos tóxicos na reprodução 6.7. Efeitos tóxicos na reprodução
6.7.1. Despistagem de efeitos tóxicos na 
reprodução/no desenvolvimento, numa 
espécie (OCDE 421), caso as informações 
disponíveis sobre substâncias 
estruturalmente relacionadas, as 
estimativas (Q)SAR e métodos in vitro não 
apontarem para a possibilidade de a 
substância ser tóxica para o 
desenvolvimento.

6.7.1 Despistagem de efeitos tóxicos na 
reprodução e no desenvolvimento através da 
utilização de sistemas de peritagem 
informática/modelos (Q)SAR 

6.7.1 bis. Ensaio de embriotoxicidade 
mediante a utilização de ensaios em células 
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estaminais embrionárias validados pelo 
ECVAM

6.7.2. Estudo de efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, pela via de administração 
mais apropriada, tendo em conta a via 
provável de exposição humana (ponto 31 
do anexo X, parte B, ou OCDE 414).

6.7.2 Estudos sobre o metabolismo in vitro 
utilizando enzimas microsómicas humanas 
ou linhas de células

Coluna 2 Coluna 2
6.7. Estudos não exigidos nos seguintes 
casos:

6.7. Estudos não exigidos nos seguintes 
casos:

– se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido 
postas em prática medidas adequadas de 
gestão de riscos; ou

– se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido 
postas em prática medidas adequadas de 
gestão de riscos; ou

– se a substância for reconhecidamente 
mutagénica para as células germinais e 
tiverem sido postas em prática medidas 
adequadas de gestão de riscos; ou

– se a substância for reconhecidamente 
mutagénica para as células germinais e 
tiverem sido postas em prática medidas 
adequadas de gestão de riscos; ou

- se houver provas de que a substância se 
acumula em tecidos animais ou humanos 
(por exemplo, tecidos mamários ou gordura 
corporal) e se são aplicadas medidas 
adequadas de gestão dos riscos; ou

– se puder ser excluída qualquer exposição 
humana relevante.

– se puder ser excluída qualquer exposição 
humana relevante.

6.7.1. Um resultado positivo na despistagem 
será confirmado, neste nível, por um estudo 
de efeitos tóxicos no desenvolvimento, 
numa espécie, pela via de administração 
mais apropriada, tendo em conta a via 
provável de exposição humana (ponto 6.7.2 
do anexo VI).

6.7.1. Tendo em conta os resultados de 
estudos sobre o metabolismo in vitro, um 
resultado positivo do EST será considerado 
como prova suficiente da embriotoxicidade 
para classificar uma substância química 
como potencialmente tóxica para a 
reprodução.

6.7.2. O estudo será inicialmente realizado 
numa espécie. A decisão sobre a 
necessidade de ser efectuado um estudo 
numa segunda espécie basear-se-á nos 
resultados do primeiro ensaio.

6.7.2. Tendo em conta os resultados de 
estudos sobre o metabolismo in vitro, 
resultados negativos tanto no EST como no 
sistema de peritagem/modelo (Q)SAR 
sugerem que a substância química 
provavelmente não é tóxica para a 
reprodução, o que poderá ser confirmado 
ulteriormente por estudos in vitro do 
mecanismo de acção.

Se, de um estudo de toxicidade por dose 
repetida (90 dias), houver indicações de 
possíveis efeitos tóxicos no desenvolvimento 
(por exemplo, efeitos histopatológicos nas 
gónadas) ou a substância for 
estruturalmente próxima de uma 
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substância reconhecidamente com efeitos 
tóxicos no desenvolvimento, o registando 
proporá um estudo de efeitos tóxicos na 
reprodução em duas gerações (ponto 6.7.3 
do anexo VII).

Or. en

Justificação

A Directiva 86/609/CEE prevê a utilização de ensaios que não tenham sido praticados em animais 
caso seja exequível e razoável. Os ensaios em animais previstos no REACH não estão validados 
pelas normas actuais, pelo que devem ser substituídos, uma vez que a utilização de ensaios não-
validados em animais não é aceitável, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista 
científico. Os estudos que revelam as insuficiências científicas do ensaio e que fornecem uma 
explicação da estratégia alternativa proposta são citados em "Non-Animal Testing Strategies for 
REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). A alternativa é válida do ponto de vista científico. 
Nos casos em que persistam incertezas acerca das características de uma substância, deverão ser 
levadas a cabo medidas de controlo. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 1126
ANEXO VI, Parte 6, Colunas 1 e 2, ponto 6.7.2.

6.7.2. Estudo de efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, pela via de administração 
mais apropriada, tendo em conta a via 
provável de exposição humana (ponto 31 do 
anexo X, parte B, ou OCDE 414).

6.7.2. Estudo de efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, pela via de administração 
mais apropriada, tendo em conta a via 
provável de exposição humana (ponto 31 do 
anexo X, parte B, ou OCDE 414)

e/ou (em função dos resultados da 
despistagem) 
6.7.3. Estudo de efeitos tóxicos na 
reprodução em duas gerações, numa 
espécie, em machos e fêmeas, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana, 
se o estudo a 28 dias ou a 90 dias apontar 
para efeitos adversos em tecidos ou órgãos 
reprodutores.

Or. de

Justificação

Actualmente, está prevista uma despistagem (método OCDE 421, não referido no anexo V da 
directiva 67/548/CEE) como primeiro controlo dos efeitos tóxicos na reprodução. 

Recomenda-se, no mínimo, a integração na futura estratégia de ensaio - em função da natureza dos 



PE 357.826v01-00 2/98 AM\565939PT.doc

PT

resultados positivos da despistagem - um estudo sobre a redução da fertilidade, paralelamente ao 
estudo dos efeitos tóxicos no desenvolvimento. Do nosso ponto de vista, seria ainda melhor 
conservar a estratégia de ensaio em vigor, de valor comprovado, de acordo com o TGD. 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Alteração 1127
ANEXO VI, parte 7, pontos 7.1, 7.22 e 7.3

7.1 Toxicidade em meio aquático Suprimido
7.22 Abiótica Suprimido
7.3 Destino ambiental e comportamento no 
ambiente

Suprimido

Or. en

Justificação

Os riscos decorrentes da supressão de substâncias na gama de tonelagem compreendida entre 10 e 
100 toneladas apresentada na proposta da Comissão requerem uma supressão nos requisitos de 
informação. Por conseguinte, a alteração proposta transfere os requisitos de informação 
constantes dos pontos 7.1, 7.2.2 e 7.3 do Anexo VII. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 1128
ANEXO VI, parte 7, ponto 7.1.3

Coluna 1 Coluna 1
7.1.3 Ensaio da toxicidade a curto prazo em 
peixes: o registando poderá ponderar a 
possibilidade de efectuar ensaios de 
toxicidade a longo prazo, em lugar de 
ensaios de toxicidade a curto prazo.

7.1.3 Despistagem da toxicidade a curto 
prazo para os peixes mediante a utilização 
de TETRATOX e/ou o ensaio DarT das 
ovas de peixe.

Coluna 2 Coluna 2
7.1.3.  Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

7.1.3.  Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

- se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou

- se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou
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- se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å); ou

- se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å); ou

- se existir um estudo de toxicidade a longo 
prazo.

- se o coeficiente de repartição (log Kow) 
medido ou avaliado for inferior a 4;
- se já estiverem disponíveis dados sobre a 
toxicidade a curto e a longo prazo nos 
peixes.

Se a comparação da exposição ambiental 
(prevista) com os resultados dos dados de 
toxicidade a curto prazo em meio aquático 
apontar para a necessidade de investigar 
mais profundamente os efeitos nos 
organismos aquáticos, o registando 
proporá o estudo de toxicidade a longo 
prazo em meio aquático em peixes (ponto 
7.1.6 do anexo VII), que também poderá 
ser solicitado pela autoridade competente 
do Estado-Membro avaliador em 
conformidade com os artigos 39º, 40º e 44º.
Se a substância for pouco hidrossolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 1 mg/l), deve 
ser ponderado o estudo de toxicidade a 
longo prazo em meio aquático em peixes 
(ponto 7.1.6 do anexo VII).

Or. en

Justificação

A Directiva 86/609/CEE prevê a utilização de ensaios que não tenham sido praticados em animais 
caso seja exequível e razoável. Os ensaios em animais previstos no REACH não estão validados 
pelas normas actuais, pelo que devem ser substituídos, uma vez que a utilização de ensaios não-
validados em animais não é aceitável, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista 
científico. Os estudos que revelam as insuficiências científicas do ensaio e que fornecem uma 
explicação da estratégia alternativa proposta são citados em "Non-Animal Testing Strategies for 
REACH" (cf.  www.reachnonanimaltests.org). A alternativa é válida do ponto de vista científico. 
Nos casos em que persistam incertezas acerca das características de uma substância, deverão ser 
levadas a cabo medidas de controlo.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 1129
ANEXO VI, Parte 7, ponto 7.1.4.

7.1.4. Ensaio de inibição respiratória em 
lamas activadas

7.1.4. Ensaio de inibição respiratória em 
lamas activadas
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Se, dos dados disponíveis, resultar ser 
provável que a substância seja um inibidor 
do crescimento microbiano ou da função 
microbiana, o estudo pode ser substituído 
por um ensaio de inibição da nitrificação.

Se, dos dados disponíveis, resultar ser 
provável que a substância seja um inibidor 
do crescimento microbiano ou da função 
microbiana, o estudo deve ser substituído 
por um ensaio de inibição da nitrificação.

Or. de

Justificação

Se a substância é um inibidor do crescimento microbiano, não se deve propor um ensaio de 
inibição da nitrificação em alternativa ao ensaio de inibição, mas deve o mesmo ser executado a 
título complementar. 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 1130
ANEXO VI, parte 7, ponto 7.2

7.2 Degradação Suprimido

Or. en

Justificação

Uma vez que este requisito de informação está agora incluído no Anexo V, o mesmo pode ser 
suprimido deste anexo. (Alteração relacionada com a alteração ao artigo 5º, nº 4)

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 1131
ANEXO VI, parte 7, ponto 7.2 bis (novo)

Coluna 1 Coluna 2
Dados toxicológicos exigidos
7.2.a Degradação
Se a avaliação de segurança química em 
conformidade com o anexo I apontar para 
a necessidade de investigar mais 
profundamente a degradação da 
substância, o registando proporá outros 
ensaios de degradação. A escolha do(s) 
ensaio(s) apropriado(s) dependerá dos 
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resultados da avaliação de segurança.
7.2.a.1. Biótica
Nos casos a seguir definidos, o registando 
proporá igualmente as informações 
referidas nos pontos 7.2.1.3 e 7.2.1.4, que 
também poderão ser solicitadas pela 
autoridade competente do Estado-Membro 
avaliador em conformidade com os 
artigos 39º, 40º ou 44º.
7.2.a.1.2. Ensaio de simulação da 
degradação final em águas de superfície

7.2.a.1.2. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:
se a hidrossolubilidade da substância for 
inferior a 10 µg/l;
se a substância for facilmente 
biodegradável.

7.2.a 1.3 Ensaio de simulação no solo (no 
caso das substâncias com elevado potencial 
de absorção no solo)

7.2.a.1.3 Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

se a substância for facilmente 
biodegradável; ou
se for improvável a exposição directa ou 
indirecta do solo.

7.2.a.1.4. Ensaio de simulação em 
sedimentos (no caso das substâncias com 
elevado potencial de absorção nos 
sedimentos)

7.2.a.1.4. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

se a substância for facilmente 
biodegradável; ou
se for improvável a exposição directa ou 
indirecta do solo.

7.2.a.3. Identificação dos produtos de 
degradação

7.2.a.3. Excepto se a substância for 
facilmente biodegradável.
Se a avaliação de segurança química em 
conformidade com o anexo I apontar para 
a necessidade de investigar mais 
profundamente o destino e comportamento 
da substância, o registando proporá outros 
ensaios. A escolha do(s) ensaio(s) 
apropriado(s) dependerá dos resultados da 
avaliação de segurança.

Or. en

(Texto retomado do ANEXO VII - 7.2.1)
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Justificação

A presente alteração visa transferir os requisitos em matéria de degradação constantes do ponto 
7.2 do Anexo VII para o Anexo VI. Os dados relativos à degradação biótica e abiótica são 
requisitos prévios para uma avaliação de segurança adequada de qualquer substância química que 
poderá vir a ser libertada para o ambiente. Por conseguinte, tais estudos deverão já ser aplicados 
às substâncias a partir de dez toneladas.

Caso a presente alteração seja aprovada, há que suprimir a parte correspondente do Anexo VII. 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt e Jutta D. Haug

Alteração 1132
ANEXO VII, parte 6, pontos 6.1 a 6.4

6.1. Irritação da pele
6.1.1. Irritação da pele in vivo 
6.1.1. Estudo não exigido nos seguintes casos:
- se a substância for corrosiva; ou
- se a substância for um ácido forte (pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5); ou
- se a substância for inflamável em contacto com o ar, à temperatura ambiente; ou
- se a substância for muito tóxica em contacto com a pele; ou
- se o estudo de toxicidade aguda por via dérmica não indicar irritação da pele até à dose-limite 
(2000 mg/kg de massa corporal); ou
- se os dados resultantes da estratégia de ensaio prevista no ponto 6.1 do anexo V permitirem 
classificar adequadamente a substância de corrosiva da pele ou irritante da pele.
6.2. Irritação ocular
6.2.1. Irritação ocular in vivo
6.2.1. Estudo não exigido nos seguintes casos:
- se a substância for corrosiva; ou
- se a substância for um ácido forte (pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5); ou
- se a substância for inflamável em contacto com o ar, à temperatura ambiente; ou
- se a substância for classificada de irritante em contacto com a pele, desde que o registando a 
classifique de irritante ocular; ou
- se os dados resultantes da estratégia de ensaio prevista no ponto 6.2 do anexo V permitirem 
classificar adequadamente a substância de irritante ocular.
6.4. Mutagenicidade
6.4.2. Estudo in vitro de citogenicidade em células de mamíferos
6.4.2. Estudo não exigido nos seguintes casos:
- se se dispuser de dados adequados de ensaios in vivo de citogenicidade; ou
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- se a substância for comprovadamente cancerígena das categorias 1 ou 2.
6.4.3. Estudo in vitro de mutação genética em células de mamíferos, em caso de resultados 
negativos nos pontos 6.4.1 do anexo V e 6.4.2 do anexo VI
6.4.3. Estudo não exigido se se dispuser de dados adequados de um ensaio fiável in vivo de 
mutação genética em mamíferos.
6.4. Se algum dos estudos de mutagenicidade dos anexos V ou VI der resultado positivo, deve 
ponderar-se a realização de estudos in vivo apropriados de mutagenicidade.

Or. en

(Texto transferido do ANEXO VI; actual coluna 2 e linha 6.4 inalterada) 

Justificação

A presente alteração decorre da alteração ao Anexo VI conforme explicitado supra. A alteração é 
necessária a fim de manter os mesmos requisitos no que respeita às quantidades superiores a 100 
toneladas da proposta da Comissão. Quanto à mutagenicidade, fica assegurado que no caso de 
haver um resultado positivo num estudo in vitro, este será investigado ulteriormente. (Relacionada 
com a alteração ao Anexo VI). 

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 1133
ANEXO VII, parte 6, ponto 6.4

6.4. Se algum dos estudos de 
mutagenicidade dos anexos V ou VI der 
resultado positivo, deve ponderar-se a 
realização de estudos in vivo apropriados 
de mutagenicidade.

Suprimido

Se algum dos estudos de mutagenicidade 
dos anexos V ou VI der resultado positivo, 
deve ponderar-se a realização de estudos in 
vivo apropriados de mutagenicidade.

Or. en

Justificação

Não existem estudos de mutagenicidade validados pelas normas actuais. Os estudos que revelam as 
insuficiências científicas do ensaio e que fornecem uma explicação da estratégia alternativa 
proposta são citados em "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org). Dado que a utilização de ensaios não-validados em animais não é 
aceitável, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista científico, não deverão ser usados 
ensaios in vivo de mutagenicidade em animais. Se algum dos ensaios constantes dos Anexos V ou 
VI der resultado positivo, deverão ser realizados estudos in vitro ulteriores, em conformidade com 
o que já foi proposto na alteração ao ponto 6.4 do Anexo VI. 
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Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Dagmar Roth-Behrendt,
Jutta D. Haug

Alteração 1134
ANEXO VII, parte 6, ponto 6.4

6.4. Se algum dos estudos de 
mutagenicidade dos anexos V ou VI der 
resultado positivo, deve ponderar-se a 
realização de estudos in vivo apropriados de 
mutagenicidade.

6.4. Se algum dos estudos de 
mutagenicidade do Anexo V ou dos ensaios 
supra der resultado positivo, deve ponderar-
se a realização de estudos in vivo 
apropriados de mutagenicidade.

Se algum dos estudos de mutagenicidade dos 
anexos V ou VI der resultado positivo, deve 
ponderar-se a realização de estudos in vivo 
apropriados de mutagenicidade.

Se algum dos estudos de mutagenicidade dos 
anexos V ou VI der resultado positivo, deve 
ponderar-se a realização de estudos in vivo 
apropriados de mutagenicidade.

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da alteração ao Anexo VI conforme explicitado supra. A alteração é 
necessária a fim de manter os mesmos requisitos no que respeita às quantidades superiores a 100 
toneladas da proposta da Comissão. Quanto à mutagenicidade, fica assegurado que no caso de 
haver um resultado positivo num estudo in vitro, este será investigado ulteriormente. (Relacionada 
com a alteração ao Anexo VI). 

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 1135
ANEXO VII, parte 6, ponto 6.6

6.6. Toxicidade por dose repetida Suprimido

Or. en

Justificação

Os ensaios de toxicidade por dose repetida não estão validados pelas normas actuais. Os estudos 
que revelam as insuficiências científicas do ensaio e que fornecem uma explicação da estratégia 
alternativa proposta são citados em "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org). Dado que a utilização de ensaios não-validados em animais não é 
aceitável, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista científico, não deverão ser usados 
ensaios  de toxicidade por dose repetida em animais. O parâmetro está suficientemente coberto 
pela estratégia proposta de ensaios específicos de cada órgão em substituição dos ensaios de 
toxicidade por dose repetida do ponto 6.6 do Anexo VI.
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Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Alteração 1136
ANEXO VII, parte 6, ponto 6.6

Texto da Comissão

6.6. Toxicidade por dose repetida

6.6.1. Estudo de toxicidade a curto 
prazo (28 dias) por dose repetida, 
numa espécie, em machos e fêmeas, pela 
via de administração mais apropriada, 
tendo em conta a via provável de 
exposição humana, excepto se já tiver 
sido incluído no quadro do prescrito no 
anexo VI ou se forem propostos ensaios 
de acordo com o ponto 6.6.2. Neste caso, 
não se aplica a secção 3 do anexo IX.

6.6.2. Estudo de toxicidade 
sub-crónica (90 dias), numa espécie, em 
roedores, em machos e fêmeas, pela via 
de administração mais apropriada, 
tendo em conta a via provável de 
exposição humana.

6.6.2. Estudo de toxicidade sub-crónica (90 dias) 
não exigido nos seguintes casos:

- se existir um estudo fiável de toxicidade a curto 
prazo (28 dias) que revele efeitos tóxicos graves, 
de acordo com os critérios de classificação da 
substância com a frase R48, e cujo NOAEL a 28 
dias possa ser objecto de uma extrapolação para 
o NOAEL a 90 dias, para a mesma via de 
exposição, por aplicação de um factor de 
incerteza adequado; ou

- se existir um estudo fiável de toxicidade 
crónica, no qual tenham sido utilizadas uma 
espécie e uma via de administração apropriadas; 
ou

- se a substância não for reactiva, for insolúvel e 
não for inalável e não for comprovada a 
existência de absorção e toxicidade num ensaio 
ao limite a 28 dias, em especial se tal estiver 
associado a uma exposição humana limitada.

A via apropriada será escolhida da seguinte 
forma:

A via dérmica será a via de ensaio apropriada se:

(1) For provável o contacto com a pele durante a 
produção e/ou a utilização; e

(2) As propriedades físico-químicas apontarem 
para uma taxa significativa de absorção através da 
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pele; e

(3)Se verificar uma das seguintes condições:
- for observada toxicidade no ensaio de toxicidade 
aguda por via dérmica, a doses mais baixas do 
que no ensaio de toxicidade por via oral; ou

- for observada toxicidade no ensaio de toxicidade 
aguda por via dérmica, a doses mais baixas do 
que no ensaio de toxicidade por via oral; ou
- houver indicações, em ensaios in vitro, de 
absorção significativa por via dérmica; ou
- for conhecida a penetração ou toxidade 
significativa por via dérmica de substâncias 
estruturalmente relacionadas.

A via dérmica não será a via de ensaio 
apropriada se a absorção através da pele for 
improvável, devido à massa molecular (superior a 
800 ou diâmetro molecular superior a 15 Å) e a 
baixa lipossolubilidade (log Koctanol-água inferior a -
1 ou superior a 4).

A via por inalação será a via de ensaio 
apropriada se:
1) For provável a exposição de pessoas por 
inalação; e

2) Se verificar uma das seguintes condições:
- a pressão de vapor da substância for superior a 
10-2 Pa, a 20 °C; ou
- a substância for um pó que contenha mais de 
1 % de partículas, em massa, com granulometria 
MMAD (diâmetro aerodinâmico médio em 
massa) inferior a 100 µm; ou
- a substância for utilizada de um modo que gere 
aerossóis, partículas ou gotículas de dimensões 
inaláveis (mais de 1 %, em massa, de partículas 
com MMAD inferior a 100 µm). Na falta de 
contra-indicações, a via preferida será a via oral.

O registando proporá outros estudos, que também 
poderão ser solicitados pela autoridade 
competente do Estado-Membro avaliador em 
conformidade com os artigos 39º, 40º ou 44º, nos 
seguintes casos:

- se não tiver sido possível identificar um NOAEL 
no estudo a 90 dias, excepto se tal se dever à 
inexistência de efeitos adversos tóxicos; ou

- em caso de toxicidade particularmente 
preocupante (nomeadamente com efeitos 
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sérios/graves); ou

- se houver indicações de um efeito que não possa 
ser adequadamente caracterizado, em termos 
toxicológicos e/ou de risco, com base nos 
elementos disponíveis. Nesses casos, poderá ser 
mais apropriado efectuar estudos toxicológicos 
específicos, concebidos para a investigação dos 
efeitos em causa (por exemplo, estudos de 
imunotoxicidade ou de neurotoxicidade); ou

- em caso de especial preocupação ligada à 
exposição (por exemplo, utilização em produtos 
de consumo conducente a níveis de exposição 
elevados, em relação às doses para as quais sejam 
de esperar efeitos tóxicos nas pessoas).

Alteração do Parlamento

6.6. Toxicidade por dose repetida

6.6.1. Estudo de toxicidade a curto 
prazo (28 dias) por dose repetida, 
numa espécie, em machos e fêmeas, pela 
via de administração mais apropriada, 
tendo em conta a via provável de 
exposição humana, excepto se já tiver 
sido incluído no quadro do prescrito no 
anexo VI ou se forem propostos ensaios 
de acordo com o ponto 6.6.2. Neste caso, 
não se aplica a secção 3 do anexo IX.

6.6.1. Estudo de toxicidade a curto prazo 
(28 dias) não exigido nos seguintes casos:

– se existir um estudo fiável de toxicidade 
sub-crónica (90 dias) ou crónica, no qual 
tenham sido utilizadas uma espécie e uma via 
de administração apropriadas; ou

– se a substância sofrer desintegração imediata 
e existirem dados suficientes sobre os 
produtos de dissociação; ou

– se puder ser excluída qualquer exposição 
humana relevante.

A via apropriada será escolhida da seguinte 
forma:

A via dérmica será a via de ensaio apropriada se:
(1) For provável o contacto com a pele durante a 
produção e/ou a utilização; e

(2) As propriedades físico-químicas apontarem 
para uma taxa significativa de absorção através da 
pele; e

(3) Se verificar uma das seguintes condições:
- for observada toxicidade no ensaio de toxicidade 
aguda por via dérmica, a doses mais baixas do 
que no ensaio de toxicidade por via oral; ou

- for observada toxicidade no ensaio de toxicidade 
aguda por via dérmica, a doses mais baixas do 
que no ensaio de toxicidade por via oral; ou
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- houver indicações, em ensaios in vitro, de 
absorção significativa por via dérmica; ou
- for conhecida a penetração ou toxidade 
significativa por via dérmica de substâncias 
estruturalmente relacionadas.

A via dérmica não será a via de ensaio apropriada
se a absorção através da pele for improvável, 
devido à massa molecular (superior a 800 ou 
diâmetro molecular superior a 15 Å) e a baixa 
lipossolubilidade (log Koctanol-água inferior a - 1 ou 
superior a 4).

A via por inalação será a via de ensaio apropriada
se:

1) For provável a exposição de pessoas por 
inalação; e

2) Se verificar uma das seguintes condições:
- a pressão de vapor da substância for superior a 
10-2 Pa, a 20 °C; ou
- a substância for um pó que contenha mais de 
1 % de partículas, em massa, com granulometria 
MMAD (diâmetro aerodinâmico médio em 
massa) inferior a 100 µm; ou
- a substância for utilizada de um modo que gere 
aerossóis, partículas ou gotículas de dimensões 
inaláveis (mais de 1 %, em massa, de partículas 
com MMAD inferior a 100 µm). Na falta de 
contra-indicações, a via preferida será a via oral.

O registando proporá o estudo de toxicidade sub-
crónica (90 dias) (ponto 6.6.2 do anexo VII) nos 
seguintes casos:

– se a frequência e a duração da exposição 
humana indicarem ser apropriado um estudo 
relativo a um período mais longo e se 
verificar uma das seguintes condições:

– outros dados disponíveis apontarem para a 
possibilidade de a substância ter uma 
propriedade perigosa que não possa ser 
detectada num estudo de toxicidade a curto 
prazo; ou

– estudos toxicocinéticos adequadamente 
concebidos revelarem a acumulação da 
substância ou de metabolitos da mesma em 
certos tecidos ou órgãos, que possivelmente 
não seria detectada num estudo de toxicidade 
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a curto prazo, mas que seria susceptível de 
produzir efeitos adversos após exposição 
prolongada.

O registando proporá outros estudos, que também 
poderão ser solicitados pela autoridade 
competente do Estado-Membro avaliador em 
conformidade com os artigos 39º, 40º ou 44º, nos 
seguintes casos:

- se não tiver sido possível identificar um NOAEL 
no estudo a 28 dias, excepto se tal se dever à 
inexistência de efeitos adversos tóxicos; ou
- em caso de toxicidade particularmente 
preocupante (nomeadamente com efeitos 
sérios/graves); ou

- se houver indicações de um efeito que não possa 
ser adequadamente caracterizado, em termos 
toxicológicos e/ou de risco, com base nos 
elementos disponíveis. Nesses casos, poderá ser 
mais apropriado efectuar estudos toxicológicos 
específicos, concebidos para a investigação dos 
efeitos em causa (por exemplo, estudos de 
imunotoxicidade ou de neurotoxicidade); ou

- se a via de exposição utilizada no estudo inicial 
por dose repetida tiver sido inadequada, 
relativamente à via prevista de exposição 
humana, e não puder ser feita uma extrapolação 
de via para via; ou
- em caso de especial preocupação ligada à 
exposição (por exemplo, utilização em produtos 
de consumo conducente a níveis de exposição 
elevados, em relação às doses para as quais sejam 
de esperar efeitos tóxicos nas pessoas); ou

- se, no estudo a 28 dias, não tiverem sido 
detectados efeitos revelados por substâncias 
claramente relacionadas, ao nível da estrutura 
molecular, com a substância em estudo.

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da alteração ao Anexo VI conforme explicitado supra. A alteração é 
necessária a fim de manter os mesmos requisitos no que respeita às quantidades superiores a 100 
toneladas da proposta da Comissão. (Relacionada com a alteração ao Anexo VI, pontos 6.1 - 6.4). 
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Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Alteração 1137
ANEXO VII, parte 6, ponto 6.7.

Texto proposto pela Comissão

6.7. Efeitos tóxicos na reprodução 6.7. Estudos não exigidos nos seguintes casos:

- se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido postas em 
prática medidas adequadas de gestão de riscos; ou

- se a substância for reconhecidamente 
mutagénica para as células germinais e tiverem 
sido postas em prática medidas adequadas de 
gestão de riscos.

6.7.2. Estudo de efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, numa espécie, pela via 
de administração mais apropriada, tendo 
em conta a via provável de exposição 
humana (ponto 31 do anexo X, parte B, 
ou OCDE 414), excepto se já tiver sido 
incluído no quadro do prescrito no 
anexo VI.

6.7.2 O estudo será inicialmente realizado numa 
espécie. A decisão sobre a necessidade de ser 
efectuado um estudo numa segunda espécie 
basear-se-á nos resultados do primeiro ensaio.

6.7.3. Estudo de efeitos tóxicos na 
reprodução em duas gerações, numa 
espécie, em machos e fêmeas, pela via 
de administração mais apropriada, 
tendo em conta a via provável de 
exposição humana, se o estudo a 28 dias 
ou a 90 dias apontar para efeitos 
adversos em tecidos ou órgãos 
reprodutores.

Alteração do Parlamento

6.7. Efeitos tóxicos na reprodução 6.7. Estudos não exigidos nos seguintes casos:

- se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido postas em 
prática medidas adequadas de gestão de riscos; ou

- se a substância for reconhecidamente 
mutagénica para as células germinais e tiverem 
sido postas em prática medidas adequadas de 
gestão de riscos. 

6.7.1. Despistagem de efeitos tóxicos na 6.7.1. Um resultado positivo na despistagem será 
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reprodução/no desenvolvimento, numa 
espécie (OCDE 421), caso as 
informações disponíveis sobre 
substâncias estruturalmente 
relacionadas, as estimativas (Q)SAR e 
métodos in vitro não apontarem para a 
possibilidade de a substância ser tóxica 
para o desenvolvimento.

confirmado, neste nível, por um estudo de efeitos 
tóxicos no desenvolvimento, numa espécie, pela 
via de administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana 
(ponto 6.7.2 do anexo VI).

6.7.2. Estudo de efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, numa espécie, pela via 
de administração mais apropriada, tendo 
em conta a via provável de exposição 
humana (ponto 31 do anexo X, parte B, 
ou OCDE 414), excepto se já tiver sido 
incluído no quadro do prescrito no 
anexo VI.

6.7.2 O estudo será inicialmente realizado numa 
espécie. A decisão sobre a necessidade de ser 
efectuado um estudo numa segunda espécie 
basear-se-á nos resultados do primeiro ensaio.

Se, de um estudo de toxicidade por dose repetida 
(90 dias), houver indicações de possíveis efeitos 
tóxicos no desenvolvimento (por exemplo, efeitos 
histopatológicos nas gónadas) ou a substância 
for estruturalmente próxima de uma substância 
reconhecidamente com efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, o registando proporá um 
estudo de efeitos tóxicos na reprodução em duas 
gerações (ponto 6.7.3 do anexo VII).

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da alteração ao Anexo VI conforme explicitado supra. A alteração é 
necessária a fim de manter os mesmos requisitos no que respeita às quantidades superiores a 100 
toneladas da proposta da Comissão. (Relacionada com a alteração ao Anexo VI, pontos 6.1 - 6.4). 

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 1138
ANEXO VII, parte 6, ponto 6.7.

Texto proposto pela Comissão

6.7. Efeitos tóxicos na reprodução 6.7. Estudos não exigidos nos seguintes casos:

- se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido postas em 
prática medidas adequadas de gestão de riscos; ou

- se a substância for reconhecidamente 
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mutagénica para as células germinais e tiverem 
sido postas em prática medidas adequadas de 
gestão de riscos.

6.7.2. Estudo de efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, numa espécie, pela via 
de administração mais apropriada, 
tendo em conta a via provável de 
exposição humana (ponto 31 do 
anexo X, parte B, ou OCDE 414), 
excepto se já tiver sido incluído no 
quadro do prescrito no anexo VI.

6.7.2 O estudo será inicialmente realizado numa 
espécie. A decisão sobre a necessidade de ser 
efectuado um estudo numa segunda espécie 
basear-se-á nos resultados do primeiro ensaio.

6.7.3. Estudo de efeitos tóxicos na 
reprodução em duas gerações, numa 
espécie, em machos e fêmeas, pela via 
de administração mais apropriada, 
tendo em conta a via provável de 
exposição humana, se o estudo a 28 dias 
ou a 90 dias apontar para efeitos 
adversos em tecidos ou órgãos 
reprodutores.

Alteração do Parlamento

6.7. Efeitos tóxicos na reprodução 6.7. Estudos não exigidos nos seguintes casos:

- se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido postas em 
prática medidas adequadas de gestão de riscos; ou

- se a substância for reconhecidamente 
mutagénica para as células germinais e tiverem 
sido postas em prática medidas adequadas de 
gestão de riscos; ou

- se houver provas de que a substância se 
acumula em tecidos animais ou humanos (por 
exemplo, tecidos do peito ou gordura corpórea) e 
se são aplicadas medidas adequadas de gestão 
dos riscos.

6.7.2. Estudos in vitro do mecanismo de 
acção a fim de avaliar os efeitos 
químicos:
(i) Na síntese de hormonas esteroidais 
(por exemplo, linha celular H295R)
(ii) Na viabilidade, mobilidade, 
morfologia e bioquímica do esperma 
humano 
(iii) Em células de Sertoli em cultura 
(iv) Em células de folículo ovariano em 
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cultura 
(v) Noutros métodos in vitro ou in silico 
válidos

Or. en

Justificação

A Directiva 86/609/CEE prevê a utilização de ensaios que não tenham sido praticados em animais 
caso seja exequível e razoável. Os ensaios em animais previstos no REACH não estão validados 
pelas normas actuais, pelo que devem ser substituídos, uma vez que a utilização de ensaios não-
validados em animais não é aceitável, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista 
científico. Os estudos que revelam as insuficiências científicas do ensaio e que fornecem uma 
explicação da estratégia alternativa proposta são citados em "Non-Animal Testing Strategies for 
REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). A alternativa é válida do ponto de vista científico. 
Nos casos em que persistam incertezas acerca das características de uma substância, deverão ser 
levadas a cabo medidas de controlo. 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Alteração 1139
ANEXO VII, parte 6, ponto 6.7 bis (novo)

Alteração do Parlamento

6.7 bis.Toxicocinética 

6.7 bis.1. Avaliação do 
comportamento toxicocinético da 
substância na medida em que possa ser 
derivado da informação relevante 
disponível

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da alteração ao Anexo VI conforme explicitado supra. A alteração é 
necessária a fim de manter os mesmos requisitos no que respeita às quantidades superiores a 100 
toneladas da proposta da Comissão.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 1140
ANEXO VII, Parte 6, ponto 6.7bis. (novo)

Alterações do Parlamento
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6.7 bis. Toxicocinética
6.7bis.1. Avaliação do comportamento 
toxicocinético da substância através de 
estudos suplementares, incluindo a 
biotransformação e a farmacocinética, se o 
mesmo se afigurar necessário para a 
clarificação da estratégia de ensaio a seguir 
ou para a avaliação toxicológica global. 

Or. de

(Alteração idêntica ao Anexo VIII do mesmo autor)

Justificação

A proposta REACH não prevê uma avaliação obrigatória do comportamento toxicocinético das 
substâncias. Uma vez que, em certos casos, pode ser muito útil conhecer este comportamento para 
escolher uma estratégia de ensaio adequada, em especial para as substâncias CMR de um nível de 
tonelagem elevado, recomenda-se a previsão de uma tal estratégia de ensaio, se necessário. 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Alteração 1141
ANEXO VII, parte 7, ponto 7.1

Texto proposto pela Comissão

7.1. Toxicidade em meio aquático 7.1. Se a avaliação de segurança química em 
conformidade com o anexo I apontar para a 
necessidade de investigar mais profundamente 
os efeitos nos organismos aquáticos, o 
registando proporá um ensaio de toxicidade a 
longo prazo. A escolha do(s) ensaio(s) 
apropriado(s) dependerá dos resultados da 
avaliação de segurança.

7.1.5. Ensaio de toxicidade a longo 
prazo em Daphnia, excepto se já tiver 
sido incluído no quadro do prescrito no 
anexo V.

7.1.5. Estudo não exigido nos seguintes casos:

- se for improvável que a substância atravesse 
membranas biológicas (massa molecular 
superior a 800 ou diâmetro molecular superior 
a 15 Å); ou

- se for improvável a exposição directa ou 
indirecta do compartimento aquático.

7.1.6. Ensaio de toxicidade a longo 
prazo em peixes, excepto se já tiver sido 
incluído no quadro do prescrito no 

7.1.6. Estudo não exigido nos seguintes casos:
- se for improvável que a substância atravesse 
membranas biológicas (massa molecular 
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anexo VI. superior a 800 ou diâmetro molecular superior 
a 15 Å); ou

- se for improvável a exposição directa ou 
indirecta do compartimento aquático.

Devem ser facultadas as informações 
previstas num dos pontos 7.1.6.1, 7.1.6.2 
ou 7.1.6.3 seguintes.

7.1.6.1. Ensaio de toxicidade em peixes, 
na primeira fase de vida (FELS) 
(OCDE 210)

7.1.6.2. Ensaio de toxicidade a curto 
prazo em peixes, na fase embrionária e 
recém-nascidos (ponto 15 do anexo X, 
parte C, ou OCDE 212)

7.1.6.3. Teste de crescimento em peixes 
juvenis (ponto 14 do anexo X, parte C, 
ou OCDE 215)

7.1.6.1. Se a substância for potencialmente 
bioacumulável, o registando proporá o ensaio de 
toxicidade FELS, que também poderá ser 
solicitado pela autoridade competente do 
Estado-Membro avaliador em conformidade 
com os artigos 39º, 40º ou 44º.

Alteração do Parlamento

7.1. Toxicidade em meio aquático

7.1.2. Estudo de inibição de crescimento 
em algas

7.1.2. Estudo não exigido nos seguintes casos:

- se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou

- se for improvável que a substância atravesse 
membranas biológicas (massa molecular 
superior a 800 ou diâmetro molecular superior 
a 15 Å).

7.1.3. Ensaio da toxicidade a curto 
prazo em peixes: o registando poderá 
ponderar a possibilidade de efectuar 
ensaios de toxicidade a longo prazo, em 
lugar de ensaios de toxicidade a curto 
prazo. 

7.1.3. Estudo não exigido nos seguintes casos:

- se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou

- se for improvável que a substância atravesse 
membranas biológicas (massa molecular 
superior a 800 ou diâmetro molecular superior 
a 15 Å); ou

- se existir um estudo de toxicidade a longo 
prazo.

Se a comparação da exposição ambiental 
(prevista) com os resultados dos dados de 
toxicidade a curto prazo em meio aquático 
apontar para a necessidade de investigar mais 
profundamente os efeitos nos organismos 
aquáticos, o registando proporá o estudo de 
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toxicidade a longo prazo em meio aquático em 
peixes (ponto 7.1.6 do anexo VII), que também 
poderá ser solicitado pela autoridade competente 
do Estado-Membro avaliador em conformidade 
com os artigos 39º, 40º e 44º.

Se a substância for pouco hidrossolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 1 mg/l), deve ser 
ponderado o estudo de toxicidade a longo prazo 
em meio aquático em peixes (ponto 7.1.6 do 
anexo VII).

7.1.4. Ensaio de inibição respiratória 
em lamas activadas, salvo se for baixa a 
probabilidade de emissão para sistemas 
de tratamento de águas residuais

7.1.4. Estudo não exigido nos seguintes casos::
- se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou
- se se determinar que a substância é facilmente 
biodegradável e as concentrações utilizadas nos 
ensaios se situarem na gama de concentrações 
que seja de esperar nos afluxos às estações de 
tratamento de águas residuais.
Se, dos dados disponíveis, resultar ser provável 
que a substância seja um inibidor do 
crescimento microbiano ou da função 
microbiana, o estudo pode ser substituído por 
um ensaio de inibição da nitrificação.

Or. en

Texto transferido do Anexo VI, parte 7, nº 7.1

Justificação

A presente alteração decorre da alteração ao Anexo VI conforme explicitado supra. A alteração é 
necessária a fim de manter os mesmos requisitos no que respeita às quantidades superiores a 100 
toneladas da proposta da Comissão. (Relacionada com a alteração ao Anexo VI, 6.1 - 6.4). 

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 1142
ANEXO VII, parte 7, ponto 7.1.6.

7.1.6. Ensaio de toxicidade a longo prazo 
em peixes

Suprimido

Or. en

Justificação

Os ensaios de toxicidade a longo prazo em peixes não estão validados pelas normas actuais. Os 
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estudos que revelam as insuficiências científicas do ensaio e que explicam a estratégia alternativa 
proposta são citados em "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (cf. 
www.reachnonanimaltests.org). Dado que a utilização de ensaios não-validados em animais não é 
aceitável, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista científico, não deverão ser realizados 
em peixes ensaios de toxicidade a longo prazo. O parâmetro está suficientemente coberto pelo 
ensaio alternativo que substitui o ensaio de toxicidade a curto prazo constante do ponto 7.1.3 do 
Anexo VI.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Alteração 1143
ANEXO VII, parte 7, pontos 7.2.2 e 7.2.2.1 (novos)

Alteração do Parlamento

7.2.2. Abiótica 7.2.2.1. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:
se a substância for facilmente 
biodegradável; ou

7.2.2.1. Hidrólise em função do pH. se a hidrossolubilidade da substância for 
inferior a 10 µg/l.

Or. en

Texto transferido do ANEXO VI, parte 7, ponto 7.2.2

Justificação

A presente alteração decorre da alteração ao Anexo VI conforme explicitado supra. A alteração é 
necessária a fim de manter os mesmos requisitos no que respeita às quantidades superiores a 100 
toneladas da proposta da Comissão. (Relacionada com a alteração ao Anexo VI, 6.1 - 6.4). 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Alteração 1144
ANEXO VII, parte 7, ponto 7.3

Texto proposto pela Comissão

7.3. Destino ambiental e comportamento no 
ambiente

7.3.2. Bioconcentração em (numa) 
espécie(s) aquática(s), de preferência de 
peixes

7.3.2. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

- se a substância tiver um baixo potencial de 
bioacumulação (log Koctanol-água < 3); ou
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- se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å); ou
- se for improvável a exposição directa ou 
indirecta do compartimento aquático.

7.3.3. Outros estudos de 
adsorção/dessorção, em função dos 
resultados do estudo requerido no anexo VI

7.3.3. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:
- se, com base nas propriedades físico-
químicas, for de esperar que a substância 
tenha um baixo potencial de adsorção (por 
exemplo, se a substância tiver um baixo 
coeficiente de partição octanol-água); ou

- se a substância se decompuser 
rapidamente.

Alteração do Parlamento

7.3. Destino ambiental e comportamento 
no ambiente

7.3.1. Estudo de despistagem da 
adsorção/dessorção

7.3.1. Estudo não exigido nos seguintes casos:

- se, com base nas propriedades físico-químicas, 
for de esperar que a substância tenha um baixo 
potencial de adsorção (por exemplo, se a 
substância tiver um baixo coeficiente de partição 
octanol-água); ou
- se a substância se decompuser rapidamente.

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da alteração ao Anexo VI conforme explicitado supra. A alteração é 
necessária a fim de manter os mesmos requisitos no que respeita às quantidades superiores a 100 
toneladas da proposta da Comissão. (Relacionada com a alteração ao Anexo VI, 6.1 - 6.4). 

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 1145
ANEXO VIII, Introdução, parágrafo 1

No caso do nível correspondente ao presente 
anexo, caberá ao registando apresentar uma 
proposta e um calendário para a satisfação 
dos requisitos de informação deste anexo em 
conformidade com o nº 1, alínea d), do 

No caso do nível correspondente ao presente 
anexo, caberá ao registando apresentar uma 
proposta e um calendário para a satisfação 
dos requisitos de informação deste anexo 
que digam respeito a ensaios em animais 
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artigo 11º. vertebrados em conformidade com o nº 1, 
alínea d), do artigo 11º.

Or. en

Justificação

As propostas de ensaio deverão apenas referir-se a requisitos de ensaio em animais vertebrados.  
Quaisquer outros requisitos de informação devem ser apresentados em conformidade com os 
prazos especificados no artigo 21°. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 1146
ANEXO VIII, parte 6, ponto 6.4.

6.4. Se for caso disso, se algum dos estudos 
de mutagenicidade anteriormente referidos 
der resultado positivo, o registando proporá 
outros estudos de mutagenicidade.

Suprimido

Or. en

Justificação

Nesta fase deverão estar disponíveis informações suficientes a fim de se poder tomar uma decisão 
informada sobre a classificação e a regulamentação de uma substância no que diz respeito à sua 
potencial mutagenicidade. Em caso de resultado positivo nos ensaios constantes dos anexos V ou 
VI, deverão ser realizados estudos in vitro ulteriores em conformidade com o que já foi proposto no 
6.4 de Anexo VI. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 1147
ANEXO VIII, parte 6, ponto 6.6.3.

6.6.3. Se a frequência e a duração da 
exposição humana indicarem ser 
apropriado um estudo relativo a um 
período mais longo e se verificar uma das 
condições seguintes, o registando poderá 
propor um estudo de toxicidade a longo 
prazo por dose repetida (período igual ou 
superior a doze meses), que também poderá 
ser solicitado pela autoridade competente 
do Estado-Membro avaliador em 
conformidade com os artigos 39º, 40º ou 

Suprimido
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44º.
- se, no estudo a 28 dias ou a 90 dias, 
tiverem sido observados efeitos tóxicos 
sérios ou graves que não possam ser 
adequadamente caracterizados, em termos 
toxicológicos ou de risco, com base nos 
elementos disponíveis; ou

Suprimido

- se, no estudo a 28 dias ou a 90 dias, não 
tiverem sido detectados efeitos revelados 
por substâncias claramente relacionadas, 
ao nível da estrutura molecular, com a 
substância em estudo; ou 

Suprimido

- se a substância puder ter uma 
propriedade perigosa que não possa ser 
detectada num estudo a 90 dias.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os ensaios de toxicidade a longo prazo por dose repetida não estão validados pelas normas 
actuais. Os estudos que revelam as insuficiências científicas do ensaio e que explicam a estratégia 
alternativa proposta são citados em "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (cf. 
www.reachnonanimaltests.org). Dado que a utilização de ensaios não-validados em animais não é 
aceitável, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista científico, não deverão ser realizados 
ensaios de toxicidade por dose repetida em animais. O parâmetro está suficientemente coberto pela 
estratégia de ensaio específica dos órgãos que substitui o ensaio de dose de toxicidade referido no 
ponto 6.6 do Anexo VI. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 1148
ANEXO VIII, parte 6, ponto 6.6.

6.6. O registando proporá outros estudos, 
que também poderão ser solicitados pela 
autoridade competente do Estado-Membro 
avaliador em conformidade com os 
artigos 39º, 40º ou 44º, nos seguintes casos:

Suprimido

- em caso de toxicidade particularmente 
preocupante (nomeadamente com efeitos 
sérios/graves); ou

Suprimido

- se houver indicações de um efeito que não 
possa ser adequadamente caracterizado, em 
termos toxicológicos e/ou de risco, com 
base nos elementos disponíveis. Nesses 
casos, poderá ser mais apropriado efectuar 
estudos toxicológicos específicos, 

Suprimido
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concebidos para a investigação dos efeitos 
em causa (por exemplo, estudos de 
imunotoxicidade ou de neurotoxicidade); 
ou
- em caso de especial preocupação ligada à 
exposição (por exemplo, utilização em 
produtos de consumo conducente a níveis 
de exposição próximos das doses para as 
quais seja observada toxicidade).

Suprimido

Or. en

Justificação

Os ensaios de toxicidade a longo prazo por dose repetida não estão validados pelas normas 
actuais. Os estudos que revelam as insuficiências científicas do ensaio e que explicam a estratégia 
alternativa proposta são citados em "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (cf. 
www.reachnonanimaltests.org). Dado que a utilização de ensaios não-validados em animais não é 
aceitável, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista científico, não deverão ser realizados 
ensaios de toxicidade por dose repetida em animais. O parâmetro está suficientemente coberto pela 
estratégia de ensaio específica dos órgãos que substitui o ensaio de dose de toxicidade referido no 
ponto 6.6 do Anexo VI. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 1149
ANEXO VIII, parte 6, ponto 6.7.4

6.7.4. Estudo de efeitos tóxicos na 
reprodução em duas gerações, numa 
espécie, em machos e fêmeas, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana, 
excepto se já tiver sido incluído no quadro 
do prescrito no anexo VII.

Suprimido

6.7.4. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

Suprimido

- se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido 
postas em prática medidas adequadas de 
gestão de riscos; ou

Suprimido 

- se a substância for reconhecidamente 
mutagénica para as células germinais e 
tiverem sido postas em prática medidas 
adequadas de gestão de riscos; ou

Suprimido 

- se a substância tiver uma actividade 
toxicológica baixa (não tendo havido sinais 
de toxicidade em todos os ensaios 

Suprimido



PE 357.826v01-00 2/98 AM\565939PT.doc

PT

disponíveis), puder ser provada, a partir de 
dados toxicocinéticos, a inexistência de 
absorção sistémica por vias relevantes de 
exposição (por exemplo, concentrações no 
plasma/no sangue abaixo do limite de 
detecção de um método sensível e ausência 
da substância e seus metabolitos na urina, 
na bílis ou no ar expirado) e não existir 
exposição humana, ou esta não for 
significativa.

Or. en

Justificação

Os estudos dos efeitos tóxicos na reprodução em duas gerações não estão validados pelas normas 
actuais. Os estudos que revelam as insuficiências científicas do ensaio e que explicam a estratégia 
alternativa proposta são citados em "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (cf. 
www.reachnonanimaltests.org). Dado que a utilização de ensaios não-validados em animais não é 
aceitável, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista científico, este ensaio não deverá ser 
utilizado. O parâmetro está suficientemente coberto pela estratégia de ensaio alternativa proposta 
no ponto 6.7 do Anexo VI. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 1150
ANEXO VIII, Parte 6, ponto 6.7 bis (novo)

6.7 bis. Toxicocinética
6.7 bis.1. Avaliação do comportamento 
toxicocinético da substância através de 
estudos suplementares, incluindo a 
biotransformação e a farmacocinética, se o 
mesmo se afigurar necessário para 
clarificar a estratégia de ensaio a seguir ou 
para a avaliação toxicológica global. 

Or. de

Justificação

A proposta REACH não prevê uma avaliação obrigatória do comportamento toxicocinético das 
substâncias. Uma vez que, em certos casos, pode ser muito útil conhecer este comportamento para 
escolher uma estratégia de ensaio adequada, em especial para as substâncias CMR de um nível de 
tonelagem elevado, recomenda-se a previsão de uma tal estratégia de ensaio, se necessário.
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Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 1151
ANEXO VIII, parte 6, ponto 6.9.

6.9. O registando poderá propor um estudo
de carcinogenicidade, que também poderá
ser solicitado pela autoridade competente do 
Estado-Membro avaliador em conformidade 
com os artigos 39º, 40º ou 44º, nos seguintes 
casos:

6.9. O registando poderá propor estudos de 
carcinogenicidade, que também poderão ser 
solicitados pela autoridade competente do 
Estado-Membro avaliador em conformidade 
com os artigos 39º, 40º ou 44º, nos seguintes 
casos:

- se a substância tiver uma utilização 
dispersiva generalizada ou existirem provas 
de exposição humana frequente ou a longo 
prazo; e

- se a substância tiver uma utilização 
dispersiva generalizada ou existirem provas 
de exposição humana frequente ou a longo 
prazo; e

- se a substância for classificada de 
mutagénica da categoria 3 ou existirem 
provas, do(s) estudo(s) de dose repetida, de 
que é capaz de induzir hiperplasias e/ou 
lesões pré-neoplásicas.

se a substância for classificada de 
mutagénica da categoria 3 ou existirem 
provas, do(s) estudo(s) de dose repetida, de 
que é capaz de induzir hiperplasias e/ou 
lesões pré-neoplásicas.

Os estudos serão realizados no âmbito de 
uma estratégia por etapas e incluirão as 
seguintes etapas consecutivas: 
1) uma avaliação dos dados disponíveis 
relativos às pessoas e aos animais;
2) suficiência de prova que consiste em:
i) dados sobre a mutagenicidade e a toxicidade 
genética (Anexos V, VII e VIII);

ii) Sistema de peritagem informática 
/modelos (Q)SAR
iii) ensaio de transformação celular.

Or. en

Justificação

A Directiva 86/609/CEE prevê a utilização de ensaios que não tenham sido praticados em animais 
caso seja exequível e razoável. Os ensaios em animais previstos no REACH não estão validados 
pelas normas actuais, pelo que devem ser substituídos, uma vez que a utilização de ensaios não-
validados em animais não é aceitável, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista 
científico. (Dagmar Roth-Behrendt) Os estudos que revelam as insuficiências científicas do ensaio 
e que fornecem uma explicação da estratégia alternativa proposta são citados em "Non-Animal 
Testing Strategies for REACH" (see www.reachnonanimaltests.org). A alternativa é válida do ponto 
de vista científico. Nos casos em que persistam incertezas acerca das características de uma 
substância, deverão ser levadas a cabo medidas de controlo. 
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 1152
ANEXO VIII, Parte 7, ponto 7.5.

7.5. Se a comparação da exposição 
ambiental (prevista) com os resultados do(s) 
ensaio(s) de toxicidade a curto prazo apontar 
para a necessidade de investigar mais 
profundamente os efeitos nos organismos 
dos sedimentos, o registando proporá 
ensaios de toxicidade a longo prazo. A 
escolha do(s) ensaio(s) apropriado(s) 
dependerá dos resultados da avaliação de 
segurança.

7.5. Se a comparação da exposição 
ambiental (prevista) com os resultados do(s) 
ensaio(s) de toxicidade a curto prazo nos 
organismos terrestres apontar para a 
necessidade de investigar mais 
profundamente os efeitos nos organismos 
dos sedimentos, o registando proporá 
ensaios de toxicidade a longo prazo. A 
escolha do(s) ensaio(s) apropriado(s) 
dependerá dos resultados da avaliação de 
segurança.

Or. de

Justificação

O presente parágrafo contém uma referência pouco precisa à toxicidade a curto prazo, que, 
enquanto tal, não é exigida em nenhum anexo. 

Alteração apresentada por Caroline Lucas

Alteração 1153
ANEXO VIII, parte 7, ponto 7.6.

7.6. Toxicidade a longo prazo para as aves 
ou efeitos tóxicos na reprodução das aves

Suprimido

7.6. Estudo não exigido se for improvável a 
exposição directa ou indirecta de aves.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os ensaios em animais previstos no REACH não estão validados pelas normas actuais. Os estudos 
que revelam as insuficiências científicas do ensaio e que fornecem uma explicação da estratégia 
alternativa proposta são citados em "Non-Animal Testing Strategies for REACH" (see 
www.reachnonanimaltests.org). Uma vez que a utilização de ensaios não-validados em animais 
não é aceitável, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista científico, este ensaio não 
deverá ser utilizado. Nos casos em que persistam incertezas acerca das características de uma 
substância, deverão ser levadas a cabo medidas de controlo. 
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Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 1154
ANEXO IX, parte 3

Em função do(s) perfil(is) de exposição 
definido(s) no relatório de segurança 
química, poderão ser dispensados ensaios 
previstos nos anexos VII e VIII.

Em função do(s) perfil(is) de exposição 
definido(s) no relatório de segurança 
química, poderão ser dispensados ensaios 
previstos nos anexos VI a VIII.

Será sempre necessário fornecer 
documentação e justificações adequadas.

Será sempre necessário fornecer 
documentação e justificações adequadas.

Os ensaios referidos no Anexo V poderão 
ser omitidos nos casos em que a exposição 
não seja significativa e se for apresentada 
uma justificação e documentação 
adequadas.

Or. en

Justificação

O objectivo do REACH não consiste em produzir informações científicas sobre todas as 
substâncias – independentemente do risco real – mas em colocar o enfoque em informações que 
são necessárias para o controlo adequado dos riscos decorrentes da utilização dessas substâncias. 

Por conseguinte, também no que respeita às substâncias compreendidas entre 10 e 100 toneladas, a 
produção de informações não será necessária se não houver uma exposição significativa das 
pessoas ou do ambiente. 

Igualmente no tocante a substâncias inferiores a 10 toneladas seleccionadas como substâncias 
prioritárias pela despistagem da Agência, a produção de informações não será necessária se não 
houver uma exposição significativa das pessoas ou do ambiente. (Alteração relacionada com a 
alteração ao artigo 5°, nº 5)

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 1155
ANEXO XI, Introdução, parágrafo 1

O objectivo do presente anexo consiste em 
estabelecer a avaliação e documentação 
pelos utilizadores a jusante de que os riscos 
decorrentes da(s) substância(s) que utilizam 
são controlados de forma adequada durante 
uma utilização não abrangida pela ficha de 
segurança fornecida e de que outros 
utilizadores a jusante na cadeia de produção 
podem controlar os riscos de forma 
adequada. A avaliação deverá abranger a 
totalidade do ciclo de vida da substância a 

O objectivo do presente anexo consiste em 
estabelecer a avaliação e documentação 
pelos utilizadores a jusante de que os riscos 
decorrentes da(s) substância(s) que utilizam 
são controlados de forma adequada durante 
uma utilização não abrangida pela ficha de 
segurança fornecida e de que outros 
utilizadores a jusante na cadeia de produção 
podem controlar os riscos de forma 
adequada. A avaliação deverá abranger a 
totalidade do ciclo de vida da substância a 
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partir da sua recepção pelo utilizador a
jusante, para sua própria utilização e para as 
utilizações subsequentes identificadas na 
cadeia de produção. A avaliação deverá 
abranger a utilização da substância 
isoladamente, bem como incluída numa 
preparação ou num artigo.

partir da sua recepção pelo utilizador a 
jusante, para sua própria utilização e para as 
utilizações subsequentes em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por 
ano identificadas na cadeia de produção. A 
avaliação deverá abranger a utilização da 
substância isoladamente, bem como incluída 
numa preparação ou num artigo.

Or. en

Justificação

Destina-se a melhorar a eficácia limitando as utilizações que deverão ser tidas em consideração no 
relatório sobre a segurança química às que são iguais ou superiores a uma tonelada. De acordo 
com a proposta da Comissão, uma utilização teria de ser considerada mesmo para quantidades 
muito reduzidas.

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

Alteração 1156
ANEXO XI, Segunda fase 2, parágrafo 3

Caso o utilizador a jusante considere que, 
para a elaboração do seu relatório de 
segurança química, são necessárias 
informações complementares das 
apresentadas pelo fornecedor, deverá obter 
essas informações. Se as informações em 
causa puderem apenas ser obtidas através de 
estudos com animais vertebrados, o 
utilizador a jusante deverá apresentar à 
Agência uma proposta de estratégia de 
ensaio, em conformidade com o artigo 35º. 
O referido utilizador deverá especificar os 
motivos que o levam a considerar 
necessárias essas informações. Na pendência 
da obtenção dos resultados dos estudos 
complementares, o utilizador a jusante 
deverá registar as medidas de gestão dos 
riscos que tenha aplicado.

Caso o utilizador a jusante considere que, 
para a elaboração do seu relatório de 
segurança química, são necessárias 
informações complementares das 
apresentadas pelo fornecedor, deverá obter 
essas informações. Se as informações em 
causa puderem apenas ser obtidas através de 
estudos com animais vertebrados, o 
utilizador a jusante deverá apresentar à 
Agência uma proposta de estratégia de 
ensaio, em conformidade com o artigo 35º. 
O referido utilizador deverá especificar os 
motivos que o levam a considerar 
necessárias essas informações. Caso sejam 
solicitados estudos complementares a uma 
PME, caberá à Agência recuperá-los, 
quando existam, ou encarregar o Estado-
Membro da empresa de tomar a seu cargo a 
realização dos estudos, nos termos do 
artigo  35 bis. Na pendência da obtenção dos 
resultados dos estudos complementares, o 
utilizador a jusante deverá registar as 
medidas de gestão dos riscos que tenha 
aplicado.

Or. it
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Justificação

Cumpre prever um procedimento ad hoc que permita às PME beneficiar de simplificações, através 
da Agência, mesmo durante o processo de revisão da avaliação dos riscos efectuada pelo 
fornecedor.

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

Alteração 1157
ANEXO XI, Segunda fase, parágrafo 3

Caso o utilizador a jusante considere que, 
para a elaboração do seu relatório de 
segurança química, são necessárias 
informações complementares das 
apresentadas pelo fornecedor, deverá obter 
essas informações. Se as informações em 
causa puderem apenas ser obtidas através de 
estudos com animais vertebrados, o 
utilizador a jusante deverá apresentar à 
Agência uma proposta de estratégia de 
ensaio, em conformidade com o artigo 35º. 
O referido utilizador deverá especificar os 
motivos que o levam a considerar 
necessárias essas informações. Na pendência 
da obtenção dos resultados dos estudos 
complementares, o utilizador a jusante 
deverá registar as medidas de gestão dos 
riscos que tenha aplicado.

Caso o utilizador a jusante considere que, 
para a elaboração do seu relatório de 
segurança química, são necessárias 
informações complementares das 
apresentadas pelo fornecedor, deverá obter 
essas informações. Se as informações em 
causa puderem apenas ser obtidas através de 
estudos com animais vertebrados, o 
utilizador a jusante deverá apresentar à 
Agência uma proposta de estratégia de 
ensaio, em conformidade com o artigo 35º. 
Caso a Agência requeira as informações 
complementares a um utilizador a jusante 
que corresponda à definição de PME, a  
Agência encarrega-se de obter as 
informações com base em estudos já 
existentes ou solicita ao Estado-Membro 
em que tem sede a empresa de efectuar os 
estudos necessários, nos termos do artigo 
35 bis. O referido utilizador deverá 
especificar os motivos que o levam a 
considerar necessárias essas informações. 
Na pendência da obtenção dos resultados 
dos estudos complementares, o utilizador a 
jusante deverá registar as medidas de gestão 
dos riscos que tenha aplicado.

Or. it

Justificação

É necessário permitir às PME, definidas nos termos do nº 30 do artigo 3º, beneficiar de um 
processo simplificado a fim de evitar que estas entidades sejam penalizadas pelo sistema REACH.

A presente alteração está ligada às alterações ao nº 30 do artigo 3º e ao artigo 35º bis.
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Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 1158
Anexo XII bis (novo)

ANEXO XII bis
CRITÉRIOS PARA O POTENCIAL DE PERSISTÊNCIA, FACTOR DE BIOACUMULAÇÃO 

E (ECO)TOXICIDADE
O potencial de persistência de uma substância divide-se pelas quatro categorias seguintes:
P1: "not inherently biodegradable" e sem degradação rápida;
P2: "inherently biodegradable", degradação lenta;
P3: "inherently biodegradable", degradação adaptada ou incompleta;
P4: "readily biodegradable" ou rapidamente degradável.

O factor de bioacumulação de uma substância é dividido nas cinco categorias seguintes:
B1: BCF ≥ 5000;
B2: BCF ≥ 2000;
B3: BCF ≥ 500;
B4: BCF ≥ 100;
B5: BCF < 100.

A (eco)toxicidade de uma substância é dividida nas quatro categorias seguintes:
T1: NOEC ≤ 0.01 mg/L
T2: NOEC ≤ 0.1 mg/L
T3: NOEC ≤ 1.0 mg/L
T4: NOEC > 1.0 mg/L

Or. nl

Justificação

O Anexo XII bis enuncia as condições para a divisão da persistência, do factor de bioacumulação e 
da (eco)toxicidade. Com estas condições, determina-se a divisão em função do grau de 
preocupação suscitada (Pacote de prioridades Blokland) 

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 1159
ANEXO XII bis (novo)
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Lista das potenciais substâncias PBT e 
mPmB
Para as seguintes substâncias a serem 
integradas progressivamente, será 
apresentado um registo três anos a contar 
da data de entrada em vigor: 
[a ser completado] 

Or. en

Justificação

O Anexo dá uma certa segurança jurídica em relação às substâncias PBT e mPmB que deverão ser 
registadas numa fase inicial. É necessário haver um anexo uma vez que, de outra forma, os 
registandos poderiam infringir o regulamento por não terem respeitado o prazo previsto para o 
registo. Este caso poderia dar-se se os registandos descobrirem numa fase ulterior - após terem 
fornecido as informações - que a sua substância é uma substância PBT ou mPmB. (Alteração 
relacionada com a alteração ao artigo 21°, nº 1, alínea c) 

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 1160
ANEXO XIII

ANEXO XIII ANEXO XIII

A. LISTA DAS SUBSTÂNCIAS QUE 
PREENCHEM OS CRITÉRIOS PARA A 
AUTORIZAÇÃO
Substâncias enumeradas nos pontos 28, 29 
e 30 do Anexo XVI.
Substâncias classificadas como 
sensibilizantes na acepção da Directiva 
67/548/CEE.
Substâncias classificadas como nocivas na 
acepção da Directiva 67/548/CEE e com 
uma elevada toxicidade crónica por 
inalação T, R 48.
Substâncias classificadas de risco 
prioritário ou de risco prioritário em 
apreciação no Anexo X da Directiva 
2000/60/CE.

LISTA DAS SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A 
AUTORIZAÇÃO

B. LISTA DAS SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A 
AUTORIZAÇÃO

Or. en
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Justificação

Relacionada com as alterações que inserem o novo artigo 53º bis e (em parte) com as alterações 
aos artigos 54º e 56º que introduzem os anexos XIII bis e XIII ter.

A fim de aumentar a transparência, o fomento de medidas voluntárias pelos utilizadores a jusante e 
a inovação com vista a alternativas mais seguras, todas as substâncias que preenchem os critérios 
que suscitam a maior preocupação deverão ser acrescentadas sem demora a uma lista de 
substâncias candidatas a autorização (=Anexo XIII bis).

Posteriormente, com base nas prioridades definidas pela Agência, as substâncias serão 
transferidas para o Anexo XIII ter, no qual serão estabelecidas as datas de expiração e os prazos 
para a apresentação de autorizações.


