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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 1161
Considerando 7

(7) Um objectivo importante do novo 
sistema a estabelecer ao abrigo do presente 
regulamento é promover a substituição de 
substâncias perigosas por substâncias ou 
tecnologias menos perigosas sempre que 
existam alternativas adequadas. O 
presente regulamento não afecta a aplicação 
das directivas relativas à protecção dos 
trabalhadores, em especial a Directiva 
90/394/CEE do Conselho, de 
28 de Junho de 1990, relativa à protecção 
dos trabalhadores contra riscos ligados à 
exposição a agentes cancerígenos durante o 
trabalho (sexta Directiva especial na acepção 
do n.º 1 do artigo 16.º da Directiva 
89/391/CE), segundo a qual as entidades 
patronais devem eliminar as substâncias 

(1) Um objectivo importante do novo 
sistema a estabelecer ao abrigo do presente 
regulamento é garantir a substituição de 
substâncias perigosas por substâncias ou 
tecnologias menos perigosas sempre que 
existam alternativas adequadas. O 
presente regulamento não afecta a aplicação 
das directivas relativas à protecção dos 
trabalhadores, em especial a Directiva 
90/394/CEE do Conselho, de 
28 de Junho de 1990, relativa à protecção 
dos trabalhadores contra riscos ligados à 
exposição a agentes cancerígenos durante o 
trabalho (sexta Directiva especial na acepção 
do n.º 1 do artigo 16.º da Directiva 
89/391/CE), segundo a qual as entidades 
patronais devem eliminar as substâncias 
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perigosas, sempre que tal for tecnicamente 
possível, ou substitui-las por outras de 
menor perigo. 

perigosas, sempre que tal for tecnicamente 
possível, ou substitui-las por outras de 
menor perigo. 

Or. en

Justificação

A presente alteração constitui uma modificação da alteração 2 apresentada por Guido Sacconi. 
O princípio da substituição deveria constituir um importante elemento do Regulamento REACH. 
A alternativa proposta é portadora de um ímpeto superior ao do texto da Comissão. O princípio 
da substituição constitui parte da legislação sueca, tendo a sua aplicação apresentado óptimos 
resultados. A experiência sueca ilustra que uma abordagem assente na avaliação dos riscos de 
cada substância química não é suficiente para lograr uma utilização segura das substâncias 
químicas, em geral. A presente alteração constitui parte de um conjunto de alterações que visam 
o reforço do princípio da substituição e do dever de prudência.

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 1162
Considerando 12

(12) As disposições relativas à autorização 
prevêem que a colocação no mercado das 
substâncias que suscitam as maiores 
preocupações seja autorizada pela Comissão 
caso os riscos decorrentes da sua utilização
estejam adequadamente controlados ou essa 
utilização possa ser justificada por motivos 
de ordem socioeconómica.

(12) As disposições relativas à autorização 
prevêem que a colocação no mercado das 
substâncias que suscitam as maiores 
preocupações seja autorizada pela Comissão 
caso não existam alternativas ou 
tecnologias mais seguras e essa utilização 
esteja adequadamente controlada e possa 
ser justificada por motivos de ordem 
socioeconómica.

Or. en

Justificação

O presente considerando deveria reafirmar o objectivo do procedimento de autorização. O 
requisito de autorização só poderá assegurar o elevado nível de protecção requerido se 
substituir as substâncias que suscitam grande preocupação por substâncias ou tecnologias 
alternativas adequadas, sempre que tal seja possível. Tal é consentâneo com a legislação similar 
da Comunidade ( referente, por exemplo, aos biocidas, às restrições relativas a determinadas 
substâncias perigosas presentes nos equipamentos eléctricos ou electrónicos ou à saúde dos 
trabalhadores). A presente alteração constitui parte de um conjunto de alterações que visam o 
reforço do princípio da substituição e do dever de prudência. 
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Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 1163
Considerando 52

(52) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana e do 
ambiente, as substâncias com propriedades 
muito preocupantes devem ser tratadas com 
precaução, pelo que as empresas que as 
utilizam devem demonstrar à autoridade que 
concede a autorização que os riscos estão 
adequadamente controlados. Se não for esse 
o caso, as utilizações podem mesmo assim 
ser autorizadas se as empresas 
demonstrarem que os benefícios da 
utilização da substância para a sociedade 
ultrapassam os riscos associados à sua 
utilização e que não existem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. A 
autoridade que concede a autorização deve, 
então, verificar o cumprimento desses 
requisitos, por meio de um procedimento de 
autorização baseado nos pedidos das 
empresas. Dado que as autorizações devem 
garantir um elevado nível de protecção em 
todo o mercado interno, é adequado que a 
Comissão seja a autoridade que concede a 
autorização.

(52) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana e do 
ambiente, as substâncias com propriedades 
muito preocupantes devem ser tratadas com 
precaução e serão apenas autorizadas se as 
empresas que as utilizam puderem
demonstrar à autoridade que concede a 
autorização a inexistência de alternativas 
ou tecnologias mais seguras. Se não for esse 
o caso, as utilizações podem mesmo assim 
ser autorizadas se as empresas 
demonstrarem que os benefícios da 
utilização da substância para a sociedade 
ultrapassam os riscos associados à sua 
utilização e que estes estão adequadamente 
controlados. A autoridade que concede a 
autorização deve, então, verificar o 
cumprimento desses requisitos, por meio de 
um procedimento de autorização baseado 
nos pedidos das empresas. Dado que as 
autorizações devem garantir um elevado 
nível de protecção em todo o mercado 
interno, é adequado que a Comissão seja a 
autoridade que concede a autorização.

Or. en

Justificação

Os princípios da substituição e da precaução revestem-se de extrema importância, sobretudo no 
contexto das substâncias que suscitam grande preocupação. A presente alteração constitui parte 
de um conjunto de alterações que visam o reforço do princípio da substituição e do dever de 
prudência. 
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Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 1164
Artigo 1, nº 3

3. O presente regulamento baseia-se no 
princípio de que cabe aos fabricantes, 
importadores e utilizadores a jusante 
garantir que as substâncias que fabricam, 
colocam no mercado, importam ou utilizam 
não afectam negativamente a saúde 
humana nem o ambiente. As suas 
disposições sustentam-se no princípio da 
precaução.

3. O presente regulamento baseia-se no 
princípio da precaução.

Or. en

Justificação

Dado ser grande o número de substâncias químicas potencialmente excluídas do âmbito de 
aplicação do Regulamento REACH (substâncias químicas em quantidade inferior a uma 
tonelada que podem representar cerca de 70.000), afigura-se importante, a bem da protecção da 
saúde humana e do ambiente, aplicar um dever de prudência geral aos fabricantes e utilizadores 
a jusante de substâncias químicas que garanta uma utilização segura. A presente alteração 
constitui parte de um conjunto de alterações tendentes a reforçar o princípio da substituição e o 
dever de prudência.

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 1165
Artigo 3, nº 1 bis (novo)

1 bis. 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.

Or. sv
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Justificação

Para fazer face às substâncias que realmente representam um risco para o ser humano e o 
ambiente é necessário utilizar correctamente os recursos. Não é razoável investigar substâncias, 
relativamente às quais as experiências são positivas.

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

Alteração 1166
Artigo 3, nº 29 bis (novo)

29 bis. As categorias de utilização e 
exposição (CUE) reúnem perfis de 
exposição caracterizados por utilizações 
similares, na acepção dos nºs 12 e 25 do 
artigo 3º, e descrevem todas as condições 
que determinam e exposição. Os elementos 
determinantes das CUE são independentes 
do sector:
- Principais áreas de aplicação

- aplicação industrial
- aplicação comercial
- aplicação pelo consumidor

- Vias de exposição
- principais vias de absorção pelo ser 
humano (oral, por inalação, cutânea)
- vias de libertação para o ambiente             
(ar, água, solo, biótopos)

- Duração da exposição
- uma vez/curta duração
- ocasionalmente
- permanente/longa duração

As categorias de utilização e exposição 
traduzem-se em medidas comparáveis de 
gestão do risco.

Or. sv

Justificação

As categorias de utilização e exposição visam simplificar consideravelmente procedimentos 
abrangidos pelo instrumento REACH, designadamente o procedimento de registo, bem como a 
comunicação em toda a cadeia e a realização da avaliação da segurança das substâncias 
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químicas, sem comprometer os objectivos de REACH.

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 1167
Artigo 4, nº 2, alínea a)

a) As substâncias mencionadas no anexo II; a) As substâncias mencionadas no anexo II;

(i) 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.
(ii) 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, no seu entender, não 
apresentam qualquer risco ou apresentam 
apenas um risco muito reduzido de efeitos 
negativos para a saúde ou o ambiente.

Or. sv

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.
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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 Jutta D. Haug e Karl-Heinz Florenz

Alteração 1168
Artigo 5, nº 4 bis (novo)

4 bis. O importador de uma preparação 
fará registar junto da Agência a(s) 
substância(s) de uma preparação que não 
tenha(m) sido registada(s), quando
a) a(s) substância(s) esteja(m) contida(s) na 
preparação em, pelo menos, 1% em peso ou 
os valores-limite aplicáveis às substâncias 
perigosas, previstos na Directiva 
1999/45/CE, tenham sido ultrapassados, e
b) a quantidade total de cada substância 
não registada seja igual ou superior a 1 
tonelada/ano. 

Or. de

Justificação

A fim de lograr os objectivos do registo e de melhorar, nomeadamente, os conhecimentos acerca 
dos produtos químicos, é apenas necessário proceder ao registo das substâncias presentes numa 
preparação (mistura ou solução composta por duas ou mais substâncias) que ainda não estejam 
registadas. A respectiva obrigação de proceder ao registo deverá ter em conta os limiares 
quantitativos da directiva relativa às preparações, bem como o limiar quantitativo de uma 
tonelada, previsto no presente título da proposta de regulamento. A obrigação de registar 
substâncias presentes em preparações aplica-se, aliás, apenas aos importadores dessas 
preparações dado os produtores de preparações residentes na UE não serem a tal obrigados.

Alteração apresentada por Jutta D. Haug e Karl-Heinz Florenz

Alteração 1169
Artigo 10, nº 2 bis (novo)

2bis. a) Num consórcio que tenha 
apresentado exclusivamente dados relativos 
a substâncias cuja quantidade de 
produção/importação seja inferior a 10 
toneladas, cada membro paga uma 
percentagem de custos correspondente ao  
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número de membros do consórcio. 
b) Num consórcio que tenha apresentado 
exclusivamente dados relativos a 
substâncias cuja quantidade de 
produção/importação se situe num mesmo 
intervalo de volumes (10 a 100 toneladas 
ou 100 a 1000 toneladas), cada membro 
paga uma percentagem de custos 
correspondente à sua quantidade. 
c) Num consórcio que deva apresentar 
dados relativos a substâncias situadas em 
diferentes intervalos de volumes, as 
percentagens pagas pelos membros são 
calculadas do seguinte modo:
i) os custos da obtenção de dados relativos 
ao intervalo de volumes de 1 a 10 toneladas 
são pagos por cada membro, em função do 
número de membros do consórcio;
ii) os custos da obtenção de dados relativos 
ao intervalo de volumes de 10 a 100 
toneladas são pagos por cada membro cuja 
quantidade de produção/importação se 
situe também nesse intervalo de volumes, 
em função da sua quantidade;
iii) os custos da obtenção de dados relativos 
ao intervalo de volumes de 100 a 1000 
toneladas são pagos por cada membro cuja 
quantidade de produção/importação se 
situe também nesse intervalo de volumes 
,em função da sua quantidade;
iv) os custos da obtenção de dados relativos 
a intervalos de volumes superiores a 1000 
toneladas são pagos por cada membro cuja 
quantidade de produção/importação se 
situe também nesse intervalo de volumes 
em função da sua quantidade; 
d) A quantidade correspondente a cada 
membro do consórcio com base na qual a 
repartição de custos é calculada orienta-se 
provisoriamente pela quantidade 
correspondente a cada membro aquando da 
constituição oficial do consórcio. Neste 
sentido, proceder-se-á, se necessário, ao 
pagamento de adiantamentos para efeitos 
de produção de dados.
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A repartição de custos definitiva 
processa-se de acordo com as quantidades 
apresentadas aquando do registo 
legalmente previsto. 
A revisão da repartição de custos terá lugar 
três anos após o registo. Nesse contexto, 
serão tidas em conta as quantidades médias  
produzidas ou importadas pelos membros 
durante os três anos em questão. Quando a 
repartição de custos apresentar 
disparidades relativamente à calculada 
aquando do registo, proceder-se-á a 
pagamentos compensatórios. A referida 
revisão poderá não ter lugar quando tal 
seja consensualmente decidido por todos os 
membros. 
e) A repartição de custos é levada a efeito 
pela Agência ou por uma instituição 
independente por si nomeada ou, ainda, 
por uma instituição que recolha o consenso 
de todos os membros do consórcio. 
f) As despesas administrativas do consórcio 
constituem parte integrante dos custos a 
repartir nos termos das normas 
precedentes. 
g) Quando os dados apenas sejam 
necessários em virtude de utilizações 
específicas ou outras situações específicas, 
os custos respectivos apenas serão 
suportados pelo membro que registou as 
utilizações específicas ou que deu origem
às outras situações específicas. Quando a 
obtenção de dados específicos incumba a 
vários membros, a repartição de custos 
processa-se em conformidade com o 
disposto nos nºs 1 a 3. 
h) Quando os membros do consórcio 
apresentem dados de que outros membros 
não disponham, mas que sejam necessários 
para efeitos de registo e aceites pela 
Agência, os custos fictícios de tais dados, 
calculados aquando da constituição do 
consórcio, são creditados aos membros em 
questão. A compensação tem lugar no 
quadro da repartição de custos definitiva 
ou revista, se, na primeira das ocasiões 
referidas, a aceitação dos dados for ainda 



PE 357.888v01-00 10/22 AM\566816PT.doc

PT

incerta. 
i) Após o registo pelo consórcio, podem ao 
mesmo aderir outros 
produtores/importadores, que participam 
nos custos como se fossem já membros 
aquando do registo, desde que estes novos 
membros  beneficiem de uma dedução de  
10% da sua participação fictícia nos custos 
por cada ano decorrido entre o registo e a 
sua adesão ao consórcio.

Or. de

Justificação

A clareza da repartição dos custos facilita às empresas a constituição de consórcios.

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 1170
Artigo 11, nº 1, alínea a)

a) A informação especificada no anexo V 
relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador;

a) A informação especificada no anexo V 
relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador;

Será, além disso, incluída a informação 
especificada no Anexo VI. A Comissão 
pode, no âmbito da primeira revisão a que 
se refere o nº 3 do artigo 133º, decidir que 
sejam aplicados requisitos de informação 
modificado em conformidade com o Anexo 
V, em vez dos requisitos visados no Anexo 
VI, em particular no caso das substâncias a 
que se refere o nº 3 do artigo 21º.

Or. en

Justificação

Os requisitos aplicáveis às substâncias presentes em pequenas quantidades pecam por 
insuficiente exigência, não sendo possível determinar qual o risco que aquelas comportam para 
a saúde humana e o ambiente.
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Alteração apresentada por Jutta D. Haug, Klaus Hänsch, Bernhard Rapkay, Helmut Kuhne e 
Mechtild Rothe

Alteração 1171
Artigo 13, nº 4, parágrafo 2

A avaliação da exposição e a caracterização 
dos riscos devem referir-se a todas as 
utilizações identificadas do fabricante ou 
importador.

A avaliação da exposição e a caracterização 
dos riscos devem referir-se a todas as 
utilizações identificadas do fabricante ou 
importador na acepção do nº 25 do artigo 
3º, sob a forma de categorias de utilização e 
exposição na acepção do nº 29 bis do artigo 
3º.

Or. de

Justificação

As categorias de utilização e exposição visam simplificar consideravelmente os procedimentos 
abrangidos pelo instrumento REACH, designadamente o procedimento de registo, bem como a 
comunicação em toda a cadeia e a realização da avaliação da segurança das substâncias 
químicas, sem comprometer os objectivos de REACH.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 1172
Artigo 21 bis (novo)

Artigo 21º bis
Notificação da intenção de não registar 
substâncias pré-registadas
1.  Se o fabricante ou o importador de uma 
substância estreme ou contida numa 
preparação não tencionar solicitar o registo 
dessa substância, notificará, em 
conformidade, a Agência e os utilizadores a 
jusante.
2. A notificação a que se refere o nº 1 será 
comunicada o mais tardar:
(a) 12 meses antes do prazo fixado no nº 1 
do artigo 21º para as substâncias de 
integração progressiva fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a 1000 toneladas por ano;
(b) 24 meses antes do prazo fixado no nº 2 
do artigo 21º para as substâncias de 
integração progressiva fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
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superiores a 100 toneladas por ano;
(c) 36 meses antes do prazo fixado no nº 3 
do artigo 21º para as substâncias de 
integração progressiva fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a 1 tonelada por ano.
3. Se o fabricante ou o importador não tiver 
informado a Agência ou o seu utilizador a 
jusante da sua intenção de não registar 
uma substância, deverá apresentar um 
pedido de registo da substância em causa.

Or. en

Justificação

As actuais disposições do sistema REACH suscitaram, entre os utilizadores a jusante, o temor de 
que várias ou, mesmo, muitas substâncias não pudessem ser registadas por razões de ordem 
económica. Sendo esse o caso, as actuais disposições dificultariam a preparação, para esse 
efeito, dos utilizadores a jusante, dado ser possível que apenas fossem informados uma vez 
transcorrido os  prazos previstos para o registo. Importa introduzir um novo artigo que obrigue 
os fabricantes e os importadores a prestarem informações prévias aos utilizadores a jusante. 
Assim, estes últimos estariam habilitados a entabular negociações com os fabricantes e os 
importadores. Os utilizadores a jusante poderiam aceitar pagar um preço mais elevado, a fim de 
precaver custos de reformulação ainda mais elevados e evitar, assim, o não-registo.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Alteração 1173
Artigo 49, nº 6

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

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

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

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

Or. de

Justificação

A substituição do requisito da unanimidade pelo de uma decisão por maioria promove a 
simplificação e rapidez do procedimento.



AM\566816PT.doc 13/22 PE 357.888v01-00

PT

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 1174
Artigo 64, nº 1

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

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

Or. de

Justificação

A definição de uma quantidade máxima não se revela adequada. As restrições quantitativas 
deveriam ser função da utilização.

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 1175
Artigo 72, nº 1, alínea c)

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração é consentânea com as alterações com maior incidência na substituição e 
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constitui parte de um conjunto de alterações que visam o reforço do princípio da substituição e 
do dever de prudência. 

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 1176
Artigo 73, nº 1 bis (novo)

1 bis. A Agência exerce as atribuições que 
lhe são cometidas pelo Título VI sobretudo 
através do seu Comité de Avaliação dos 
Riscos.

Or. de

Justificação

A presente alteração é consentânea com a alteração ao artigo 38º. O Comité de Avaliação dos 
Riscos é o principal órgão responsável pelo exercício das atribuições da Agência no contexto da 
avaliação das substâncias.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Alteração 1177
Artigo 75, nº 1

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

1. O Conselho de Administração será 
composto por nove representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo Conselho 
e nove representantes nomeados pela 
Comissão, entre os quais figuram, pelo 
menos, três representantes da indústria.

Or. de

Justificação

Cumpre ponderar judiciosamente a composição do Conselho de Administração. Não há 
qualquer razão que justifique que o Conselho de Administração integre seis representantes da 
Comissão e nenhum representante das partes interessadas com direito de voto. Atendendo a que  
o Conselho de Administração não toma decisões sobre casos específicos, não é aceitável que as  
partes interessadas não tenham direito de voto.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Alteração 1178
Artigo 78

O Conselho de Administração adoptará um 
regulamento interno para a votação, 
incluindo as condições para que um membro 
possa votar em nome de outro. O Conselho 
de Administração deliberará por maioria de 
dois terços de todos os membros com direito 
de voto.

O Conselho de Administração adoptará um 
regulamento interno para a votação, 
incluindo as condições para que um membro 
possa votar em nome de outro. O Conselho 
de Administração deliberará por maioria de 
dois terços de todos os membros.

Or. de

Justificação

A presente alteração é consentânea com a alteração ao nº 1 do artigo 75º.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Alteração 1179
Artigo 81, nº 1

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

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

Or. de

Justificação

É necessário que o Conselho de Administração tenha um certo poder discricionário na escolha 
dos membros do Comité de Avaliação dos Riscos. Uma limitação a 25 do número de membros, à 
semelhança do que ocorre com o Comité de Análise Socioeconómica, não se afigura pertinente 
neste contexto, uma vez que, nos  termos do Título VI, incumbem ao Comité de Avaliação dos 
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Riscos importantes funções no que se refere à avaliação das substâncias.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Alteração 1180
Artigo 81, nº 2

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

2. Cada Estado-Membro pode propor um 
máximo de três candidatos a membros do 
Comité de Avaliação dos Riscos. O Director 
Executivo fará uma lista das pessoas 
propostas, que será publicada no sítio Web 
da Agência. O Conselho de Administração 
nomeará os 25 membros do Comité a partir 
dessa lista, assegurando a mais ampla 
distribuição geográfica. Os membros serão 
nomeados pelas suas funções e experiência 
na regulamentação de produtos químicos 
e/ou pelas suas competências técnicas e 
científicas no exame de avaliações de risco 
de substâncias.

Or. de

Justificação

É necessário que o Conselho de Administração tenha um certo poder discricionário na escolha 
dos membros do Comité de Análise Socioeconómica. Além disso, cumpre definir um número 
máximo de membros destes comités, que permita, porém, que cada Estado-Membro disponha da 
possibilidade de nomear, pelo menos, um representante.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Alteração 1181
Artigo 85, nº 3

3. O presidente, os outros membros e os 
suplentes serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, a partir de uma lista de 
candidatos qualificados adoptada pela 
Comissão, com base na sua experiência e 
competência no domínio da segurança 
química, das ciências naturais ou dos 
procedimentos regulamentares ou judiciais.

3. O presidente, os outros membros e os 
suplentes serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, com base numa lista de   
candidatos qualificados proposta pela 
Comissão na sequência da publicação, no 
Jornal Oficial das Comunidades Europeias 
e noutro meio de comunicação ou sítios 
Internet, de um convite a manifestações de 
interesse. Os membros da Câmara de 
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Recurso serão escolhidos com base na sua 
experiência e competência no domínio da 
segurança química, das ciências naturais ou 
dos procedimentos regulamentares ou 
judiciais. Pelo menos um membro da 
Câmara de Recurso deve possuir 
experiência adequada em matéria de 
procedimento judicial. 

Or. de

Justificação

Atendendo à esfera de competências da Câmara de Recurso, pelo menos um dos seus membros 
deve possuir experiência adequada em matéria de procedimento judicial. É oportuno, tendo em 
conta a natureza das atribuições da Câmara de Recurso, introduzir um procedimento 
transparente para a apresentação das candidaturas.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Alteração 1182
Artigo 106

Para garantir a transparência, o Conselho de 
Administração, com base numa proposta do 
Director Executivo e em concertação com a 
Comissão, adoptará regras para assegurar 
que estão à disposição do público as 
informações regulamentares, científicas ou 
técnicas respeitantes à segurança dos 
produtos químicos que não sejam 
confidenciais.

Para garantir a transparência, o Conselho de 
Administração, com base numa proposta do 
Director Executivo e em concertação com a 
Comissão, adoptará regras e constituirá um 
registo para assegurar que estão à disposição 
do público as informações regulamentares, 
científicas ou técnicas respeitantes à 
segurança dos produtos químicos, de acordo 
com o Regulamento (CE) nº 1049/2001.
O Regulamento Interno da Agência, dos 
seus comités e dos seus grupos de trabalho 
estará à disposição do público na Agência e 
no respectivo sítio web.

Or. de

Justificação

Cumpre incrementar a transparência do trabalho desenvolvido pela Agência.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Alteração 1183
Artigo 116, nº 1, alínea c)

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Os dados relativos às substâncias constantes da lista EINECS são já de acesso público, pelo que 
não deverão constar de uma outra base de dados, o que permitirá evitar duplicações.
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ALTERAÇÃO REVISTA Nº 433
Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Elisabeth Jeggle e Thomas Ulmer

Alteração 433/rev.
Artigo 6

1. Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nesses artigos 
caso se verifiquem todas as condições 
seguintes:

1. Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nos artigos caso 
se verifiquem as condições seguintes:

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano, sendo cada tipo de artigo considerado 
separadamente,

a) a substância está presente em cada artigo
em quantidades superiores a uma tonelada 
por produtor ou importador por ano,

abis) a concentração da substância é 
superior a 0,1 em peso em cada 
componente de cada artigo,

b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,

b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,

c) a substância se destinar a ser libertada 
em condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis.

c) a substância não está isenta da obrigação 
de registo.

2. Qualquer produtor ou importador de 
artigos notificará a Agência de qualquer 
substância contida nesses artigos, nos 
termos do disposto no n.º 3, caso se 
verifiquem todas as condições seguintes:
a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,
b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,
c) o produtor ou importador souber ou for 
informado que a substância é susceptível de 
ser libertada em condições de utilização 
normais e razoavelmente previsíveis, 
embora esta libertação não constitua uma 
função prevista do artigo,
d) a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.
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3. Se se verificarem as condições 
enunciadas no n.º 2, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º, incluirão 
o seguinte:
a) A identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;
b) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no n.º 1 do artigo 18.º;
c) A identidade da(s) substância(s), 
conforme especificado no ponto 2 do anexo 
IV;
d) A classificação da substância;
e) Uma breve descrição da(s) 
utilização(ões) do artigo;
f) A gama de tonelagem da substância, por 
exemplo: 1-10 toneladas, 10-100 toneladas, 
etc.
4. A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos registem, nos 
termos do disposto no presente título, 
qualquer substância contida nesses artigos 
e notificada nos termos do n.º 3.
5. Os nºs 1 a 4 não se aplicam às substâncias 
que já tenham sido registadas para essa 
utilização por um agente a montante da 
cadeia de abastecimento.

5. O nº 1 não se aplica às substâncias que já 
tenham sido registadas para utilização por 
um agente a montante da cadeia de 
abastecimento para efeitos de fabrico do 
artigo.

5bis. Os artigos que não satisfaçam os 
requisitos previstos no nº 1 não podem ser 
fabricados, nem importados.

6. Os nºs 1 a 4 aplicar-se-ão três meses 
após o fim do prazo especificado no n.º 3 do 
artigo 21.º.

6. São aplicáveis ao nº 1 os prazos previstos 
nos nºs 1 a 3 do artigo 21º.

7. Quaisquer medidas para a aplicação dos 
nºs 1 a 6 serão adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 130.º.

Or. de
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Justificação

Na formulação proposta pela Comissão, o artigo 6º propicia apenas uma reduzida protecção da 
indústria transformadora estabelecida na UE contra a concorrência desleal procedente do 
exterior do território da UE. Dado serem mais reduzidas as exigências impostas a um artigo do 
mesmo tipo importado, o mesmo não só será mais barato, mas implicará também provavelmente 
a utilização de uma mais vasta panóplia de matérias-primas.

As alterações propostas introduzem condições-quadro equitativas para as empresas operantes 
no exterior e no interior do território da UE e garantem um máximo de protecção da saúde 
humana e do ambiente.
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CORRIGENDA

AS ALTERAÇÕES

Alteração 184 (Artigo 1º, nº 3 bis (novo)) Anders Wijkman
Alteração 740 (Artigo 37º, nº -1 (novo) Anne Laperrouze
Alteração 403 (Artigo 4º, nº 1) Anne Laperrouze
Alteração 565 (Artigo 18º) Erna Hennicot-Schoepges


