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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 51
Citação 1, base jurídica

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente, o 
seu artigo 95º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o seu 
artigo 95º e o n° 1 do artigo 175° no que 
respeita ao título VII ("Autorização") e ao 
título VIII ("Restrições"),

Or. en

Justificação

O regulamento baseia-se no artigo 95°, que diz respeito ao mercado interno. O principal 
objectivo dos títulos do regulamento relativos à autorização e às restrições é a protecção do 
ambiente, pelo que o nº 1 do artigo 175° do Tratado é a base jurídica adequada para estes 
títulos.
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Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 52
Considerando 2 bis (novo)

(2 bis) Todavia, relativamente a certas 
partes do regulamento cujo principal 
objectivo seja assegurar um elevado nível 
de protecção do ambiente, a base jurídica é 
o n° 1 do artigo 175°.

Or. en

Justificação

O aditamento, como base jurídica, do nº 1 do artigo 175° relativo à protecção do ambiente 
deve ser igualmente referido no preâmbulo do regulamento.

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 53
Considerando 2 ter (novo)

(2 ter) As mulheres, tal como os homens, 
acumulam substâncias químicas ao longo 
da vida. O organismo de uma mulher 
grávida contém um cocktail de substâncias 
químicas indesejáveis, às quais o feto está 
inevitavelmente exposto.

Or. en

Alteração apresentada por Marta Vincenzi

Alteração 54
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 

(12)  As disposições relativas à autorização 
prevêem que a colocação no mercado das 
substâncias que suscitam as maiores 
preocupações seja autorizada pela Comissão 
durante um período limitado, caso não 
existam alternativas mais seguras, caso a 
utilização dessas substâncias possa ser 
justificada por motivos de ordem 
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de ordem socioeconómica. socioeconómica e caso os riscos decorrentes 
da sua utilização estejam adequadamente 
controlados.

Or. en

Justificação

É importante associar o princípio da substituição à concessão de uma autorização.

Alteração apresentada por Marta Vincenzi

Alteração 55
Considerando 34 bis (novo)

(34 bis) Mediante uma melhor coordenação 
dos recursos a nível comunitário, será 
possível contribuir para aprofundar os 
conhecimentos científicos indispensáveis 
ao desenvolvimento de métodos alternativos 
aos ensaios em animais vertebrados. Neste 
contexto, é essencial que a Comissão 
prossiga e aumente os seus esforços e tome 
as medidas necessárias, nomeadamente 
através do seu sétimo programa-quadro, 
para promover a investigação e o 
desenvolvimento de novos métodos 
alternativos que não utilizem animais.

Or. en

Justificação

Recorda a obrigação de a Comunidade promover métodos alternativos aos ensaios em 
animais, já consagrada na Directiva 2003/15/CE relativa aos produtos cosméticos.

Alteração apresentada por Marta Vincenzi

Alteração 56
Considerando 41 bis (novo)

(41 bis)  O desenvolvimento de um sistema 
de comunicação adequado e coerente 
facultará aos consumidores as informações 
e o aconselhamento necessários que lhes 
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permitam gerir com segurança e eficácia os 
riscos decorrentes da utilização de 
substâncias químicas, preparações ou 
produtos derivados. Deve também ser 
examinada a possibilidade de facultar 
informações suplementares através de sítios 
Web, no intuito de dar cumprimento ao 
direito de os consumidores serem 
informados sobre os produtos que utilizam.

Or. en

Justificação

Visa garantir o fornecimento de informações correctas.

Alteração apresentada por Marta Vincenzi

Alteração 57
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, em 
particular das populações vulneráveis, e do 
ambiente, as substâncias com propriedades 
muito preocupantes devem substituídas por 
substâncias que não representem um risco 
para a saúde humana e para o ambiente. 
Se não for esse o caso, as utilizações de 
substâncias com propriedades muito 
preocupantes apenas podem ser autorizadas 
durante um período limitado 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.
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Or. en

Justificação

A fim de incentivar a substituição, as regras devem ser claras para as empresas e os 
utilizadores.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 58
Considerando 79

(79) A Agência deve estar dotada de uma 
Câmara de Recurso que garanta os direitos 
legais de recurso aos operadores afectados
por decisões tomadas pela Agência.

(79) A Agência deve estar dotada de uma 
Câmara de Recurso que garanta a todos 
quantos tiverem um interesse legal afectado
por decisões tomadas pela Agência.

Or. el

Justificação

A expressão "todos quantos tiverem um interesse legal" é mais abrangente que "operadores".

Alteração apresentada por Marta Vincenzi

Alteração 59
Considerando 90 bis (novo) 

(90 bis)  O sistema REACH deve permitir
que os cidadãos, os trabalhadores e os 
consumidores estejam confiantes de que os 
produtos colocados no mercado são 
seguros e de que não correm o risco de 
estar expostos a produtos químicos em 
quantidades ou misturas que representam 
um risco para a sua saúde ou para o 
ambiente.

Or. en

Justificação

Os produtos à venda devem ser seguros para os consumidores. É esta a garantia que o 
sistema REACH deve prestar.
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Alteração apresentada por Marta Vincenzi

Alteração 60
Considerando 91 bis (novo) 

(91 bis)  A Comissão examinará a 
possibilidade de apresentar uma proposta 
tendo em vista a criação de uma marca 
europeia destinada a identificar e a 
promover os artigos em cujos estádios do 
processo de produção foram cumpridas as 
obrigações decorrentes do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Uma marca a apor nos artigos permitiria o reconhecimento e a promoção dos agentes que 
cumprem as obrigações previstas no regulamento.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 61
Considerando 93

(93) Para que o sistema estabelecido pelo 
presente regulamento funcione eficazmente, 
devem existir boas formas de cooperação e 
de coordenação entre os Estados-Membros, 
a Agência e a Comissão no que diz respeito 
ao controlo do seu cumprimento.

(93) Para que o sistema estabelecido pelo 
presente regulamento funcione eficazmente, 
devem existir boas formas de cooperação e 
de coordenação entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, a 
Agência e a Comissão no que diz respeito ao 
controlo do seu cumprimento

Or. el

Justificação

A estreita colaboração entre a Agência, a Comissão e as autoridades competentes dos 
Estados-Membros é indispensável para um controlo eficaz da aplicação da legislação.
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 62
Considerando 101 bis (novo)

(101 bis) O presente regulamento aplica-se 
sem prejuízo da directiva geral 92/85/CEE 
do Conselho, de 19 de Outubro de 1992 
relativa à implementação de medidas 
destinadas a promover a melhoria da 
segurança e da saúde das trabalhadoras 
grávidas, puérperas ou lactantes no 
trabalho (décima directiva especial na 
acepção do nº 1 do artigo 16º da Directiva 
89/391/CEE)1 e da directiva relativa à 
protecção da segurança e da saúde dos 
trabalhadores contra os riscos ligados à 
exposição a agentes químicos no trabalho 
(décima-quarta directiva especial na 
acepção do nº 1 do artigo 16º da Directiva 
89/391/CEE)2. A directiva 98/24/CE 
continua a ser o principal meio jurídico de 
protecção da saúde e segurança dos 
trabalhadores face aos riscos provenientes 
da exposição às substâncias químicas no 
trabalho. Os Estados-Membros e os 
parceiros sociais são chamados a assegurar 
uma aplicação e um controlo mais eficazes 
da directiva 98/24/CE. 

-------------------
1 JO L 348 de 28.11.1992, p. 1.
1 JO L 131 de 5.5.1998, p. 11.

Or. el

Justificação

O presente regulamento deverá ter igualmente em conta a directiva mais geral sobre saúde e 
segurança das grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho.

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 63
Artigo 1, nº 3 bis (novo) 
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3 bis.  O presente regulamento tem por 
objectivo atingir um nível de protecção 
elevado e baseia-se nos princípios da 
precaução e da acção preventiva, da 
correcção, prioritariamente na fonte, dos 
danos causados ao ambiente e do poluidor-
pagador.

Or. en

Justificação

Este enunciado é idêntico ao do nº 2 do artigo 174º do Tratado que institui a Comunidade 
Europeia, que consagra os princípios básicos da legislação no domínio do ambiente, da qual 
o REACH constitui um elemento importante.

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 64
Artigo 2, nº 2, alínea d bis) (nova)

d bis) Da legislação comunitária relativa ao 
ambiente.

Or. en

Justificação

O regulamento REACH não tem por objectivo harmonizar as disposições relativas à 
protecção dos trabalhadores (ver alíneas a), b) e c)), nem a legislação comunitária relativa 
ao transporte de substâncias perigosas. O sistema REACH faculta informações sobre 
substâncias, que apoiarão a aplicação da legislação relativa à protecção dos trabalhadores e 
ao transporte, que se aplica sem alterações. O mesmo se pode dizer da legislação relativa ao 
ambiente, cuja referência deve ser acrescentada.

Alteração apresentada por Amalia Sartori

Alteração 65
Artigo 2, nº 2 bis (novo)

2 bis. O presente regulamento aplica-se a 
todas as substâncias, artigos e preparações 
importados para o território da União 
Europeia.
O presente regulamento não deve, de forma 
alguma, favorecer a disparidade de 
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tratamento entre as substâncias, os artigos 
e as preparações produzidos na União 
Europeia e as substâncias, artigos e 
preparações produzidos em países terceiros 
e  introduzidas no território da União 
Europeia.
A Comissão Europeia apresenta 
orientações destinadas a garantir a 
aplicação da presente disposição.

Or. it

Justificação

O sistema REACH nos termos propostos pela Comissão oferece um baixo nível de protecção 
à produção europeia face à concorrência desleal dos países do exterior da União. As normas 
UE já em vigor impõem parâmetros muito mais exigentes aos produtores europeus de 
substâncias químicas. Os importadores de artigos para a União Europeia devem submeter-se 
às mesmas normas que se aplicam aos produtores europeus. A alteração proposta solicita a 
instituição de um quadro regulamentar equilibrado para os produtores europeus e do 
exterior da União.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 66
Artigo 3, nº 29 bis (novo)

29 bis. Populações vulneráveis, pessoas 
sensíveis incluindo recém nascidos, bebés,  
crianças, mães que deram à luz 
recentemente e/ou que amamentam, idosos 
e pessoas com deficiência.

Or. el

Justificação

À definição de "pessoas vulneráveis" há que acrescentar as mulheres que deram à luz 
recentemente.
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Alteração apresentada por Marta Vincenzi

Alteração 67
Artigo 3, nº 29 bis (novo) 

29 bis. Populações vulneráveis: seres 
humanos sensíveis, incluindo recém-
nascidos, bebés, crianças, mulheres 
grávidas, mulheres lactantes, doentes e 
imunodeprimidos, idosos, pessoas 
geneticamente sensíveis e outros grupos de 
risco identificados.

Or. en

Justificação

É necessária uma definição de população vulnerável, a fim de assegurar a identificação de 
populações sensíveis e permitir que sejam tomadas medidas adequadas para reduzir os riscos 
para estas populações e a exposição a que estão sujeitas.

Alteração apresentada por Amalia Sartori

Alteração 68
Artigo 3, ponto 29 bis (novo)

29 bis. Pequena e Média Empresa: a 
definição constante da Recomendação nº 
2003/361/CE da Comissão, de 6 de Maio de 
20031

1 JO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Or. it

Justificação

A fim de aplicar correctamente a legislação, considera-se necessário incluir a definição de 
Pequena e Média Empresa, enquanto destinatária particularmente sensível do procedimento. 
A presente alteração está ligada às outras alterações apresentadas aos artigos constantes do 
Título I: Aspectos gerais.

Alteração apresentada por Amalia Sartori

Alteração 69
Artigo 5, nº 4, parágrafo 1 bis (novo)

A taxa deverá ser proporcionada ao tipo de 
processo de registo.
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Or. it

Justificação

A fim de não sobrecarregar as PME, o montante da taxa fixada pela Agência para o registo 
deve ser proporcionado às informações fornecidas para o registo da substância. A presente 
alteração está relacionada com as outras alterações apresentadas aos artigos constantes do 
Título II: Registo de substâncias.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 70
Artigo 5, nº 4 bis (novo)

4 bis. Todos os dados para registo são 
controlados quanto ao seu carácter 
exaustivo e à sua qualidade por uma 
entidade independente antes da sua 
apresentação à Agência e o relatório de 
controlo é apresentado à Agência 
juntamente com o pedido de registo.

Or. el

Justificação

Uma vez que, de momento, não há uma avaliação obrigatória da qualidade e do carácter 
exaustivo dos processos de registo, é  vital que seja exigido um controlo independente antes 
da apresentação da documentação para garantir a exactidão dos processos de registo.

Alteração apresentada por Marta Vincenzi

Alteração 71
Artigo 5 bis (novo)

Artigo 5º bis
Notificação de substâncias de baixo volume
1. Qualquer fabricante ou importador de 
uma substância em quantidades 
compreendidas entre 10 kg e uma tonelada 
por ano apresentará à Agência uma 
notificação respeitante a essa substância.
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2. A notificação de uma substância em 
quantidades compreendidas entre 10 kg e 
uma tonelada por ano incluirá todas as 
seguintes informações, no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, na medida 
em que o fabricante possa apresentá-las 
sem a realização de ensaios adicionais:
a) A identidade do fabricante ou 
importador, conforme especificado no 
ponto 1 do anexo IV;
b) A identidade da substância, conforme 
especificado no ponto 2.1 do anexo IV;
c) A classificação da substância;
d) Todas as informações existentes sobre as 
propriedades físico-químicas, ambientais 
ou em termos de saúde humana da 
substância.

Or. en

Justificação

É conveniente introduzir no sistema REACH um requisito de notificação de substâncias em 
quantidades compreendidas entre 10 kg e uma tonelada por ano, a fim de ter conhecimento 
do total das substâncias existentes que são efectivamente produzidas e que informações estão 
disponíveis sobre as mesmas. No âmbito do actual sistema REACH, apenas teríamos 
conhecimento de cerca de 30 000 substâncias produzidas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada. Contudo, o Inventário Europeu das Substâncias Químicas 
Existentes no Mercado (EINECS) inclui mais de 100 000 substâncias existentes.

Alteração apresentada por María Esther Herranz García

Alteração 72
Artigo 6, nº 1, alínea a) 

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 estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano, e

Or. en
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Justificação

Dada a ausência de uma definição de "tipo de artigo", a inclusão desta expressão cria 
incerteza jurídica.

Alteração apresentada por María Esther Herranz García

Alteração 73
Artigo 6, nº 1, alínea c)

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

c) a libertação da substância constituir uma 
função prevista do artigo em condições de 
utilização normais e razoavelmente 
previsíveis, e

Or. en

Justificação

A redacção proposta define mais claramente o âmbito de aplicação da disposição.

Alteração apresentada por María Esther Herranz García

Alteração 74
Artigo 6, nº 1, alínea c bis) (nova)

c bis) a substância estiver presente nos 
artigos em concentrações iguais ou 
superiores ao menor dos seguintes valores:
- as concentrações especificadas no anexo I 
da Directiva 67/548/CEE, ou
- as concentrações especificadas nas partes 
A e B do anexo II da Directiva 1999/45/CE, 
se nenhum limite de concentração para a 
substância em preparações tiver sido 
incluído no anexo I da Directiva  
67/548/CE,
- 0,1%, se a substância preencher os 
critérios estabelecidos no anexo XII.

Or. en
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Justificação

A ausência de critérios quantitativos implica que a presença de quantidades negligenciáveis 
de uma substância classificada teria de ser tomada em consideração. As autoridades não 
poderiam verificar a presença de quantidades negligenciáveis das substâncias nos milhões de 
artigos importados na UE. Por razões práticas, é indispensável fixar um limite. As 
declarações limitam-se às substâncias cuja concentração ultrapasse o limite fixado. Esta 
medida é coerente com a directiva relativa às preparações perigosas (1999/45/CE) e com a 
própria proposta de regulamento REACH (n° 2 do artigo 13° e n° 7 do artigo 53°).  O n° 2 
do artigo 13° e o n° 7 do artigo 53° já utilizam os limites propostos. 

Alteração apresentada por María Esther Herranz García

Alteração 75
Artigo 6, nº 5

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.  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 ou que 
estejam isentas da obrigação de registo em 
conformidade com o anexo III.

Or. en

Justificação

Assegura a coerência da disposição com os requisitos de registo das substâncias e das 
substâncias presentes em preparações que são aplicáveis aos produtores de artigos da UE.

Alteração apresentada por María Esther Herranz García

Alteração 76
Artigo 6, nºs 2, 3 e 4

2.  Qualquer produtor ou importador de 
artigos notificará a Agência de qualquer 
substância contida nesses artigos, nos 
termos do disposto no nº 3, caso se 
verifiquem todas as condições seguintes:

Suprimido

a)  a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,
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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.
3.  Se se verificarem as condições 
enunciadas no nº 2, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, 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 nº 1 do artigo 18º;
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 nº 3.

Or. en

Justificação

Os nºs 2 a 4 são impraticáveis e impossíveis de aplicar. Os requisitos são demasiado vagos 
(por exemplo, "souber" e "é susceptível de ser libertada").
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Alteração apresentada por Marta Vincenzi

Alteração 77
Artigo 6 ter (novo) 

Artigo 6º ter
Marca europeia de qualidade

Até ...*, a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório e, se necessário, uma proposta 
legislativa, sobre a criação de uma marca 
europeia de qualidade destinada a 
identificar e promover os artigos que, ao 
longo de todo o processo de produção, 
tenham sido produzidos em conformidade 
com os requisitos do presente regulamento.
*Dois anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Uma marca a apor nos artigos permitiria o reconhecimento e a promoção dos agentes que 
cumprem as obrigações previstas no regulamento.

Alteração apresentada por Amalia Sartori

Alteração 78
Artigo 10, nº 1, parágrafo 1

1. Quando se previr o fabrico de uma 
substância na Comunidade por dois ou mais 
fabricantes e/ou a importação por dois ou 
mais importadores, estes poderão formar um 
consórcio para efectuar o registo. Um 
fabricante ou importador, actuando em nome 
dos outros fabricantes e/ou importadores, e 
com o seu consentimento, apresentará partes 
do registo em conformidade com os 
segundo, terceiro e quarto parágrafos.

1. Quando se previr o fabrico de uma 
substância na Comunidade por dois ou mais 
fabricantes e/ou a importação por dois ou 
mais importadores, estes poderão formar um 
consórcio para efectuar o registo. Um 
fabricante ou importador, actuando em nome 
dos outros fabricantes e/ou importadores, e 
com o seu consentimento, apresentará partes 
do registo em conformidade com os 
segundo, terceiro e quarto parágrafos.

A partilha dos dados deve ser obrigatória 
não só para os dados obtidos a partir de 
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ensaios que envolvam animais vertebrados, 
mas para todos os ensaios necessários para 
fins de registo.
É igualmente necessário favorecer a 
constituição de consórcios de carácter 
público ou consórcios mistos de formação 
pública/privada a fim de assegurar o acesso 
às PME e às suas associações.

Or. it

Justificação

A presente alteração justifica-se em virtude da necessidade de simplificar o processo de 
registo, sobretudo para reduzir e racionalizar os custos suportados pelas PME e visa 
garantir o acesso das PME e das respectivas associações aos consórcios a fim de evitar o 
abuso de posição dominante. 

Alteração apresentada por Amalia Sartori

Alteração 79
Artigo 10, nº 2,

2. Cada registando que sejam membro de um 
consórcio pagará apenas um terço da taxa 
de registo.

2. Cada registando que sejam membro de um 
consórcio pagará uma taxa de registo 
proporcionada, em função de critérios 
estabelecidos pela Agência.

Or. it

Justificação

É necessário que a Agência estabeleça critérios de proporcionalidade para a taxa de registo, 
nomeadamente a fim de não sobrecarregar as PME, duramente afectadas pelo impacto desta 
nova legislação, definindo o montante da taxa de registo, igualmente em função da dimensão 
dos registandos, das quantidades produzidas/importadas. 

Alteração apresentada por Amalia Sartori

Alteração 80
Artigo 17, nº 2

2. Cada registando que seja membro de um 
consórcio pagará apenas um terço da taxa.

2. Cada registando que seja membro de um 
consórcio pagará apenas uma quota 
adequada da taxa.

A taxa deve ser proporcionada, em função 
de critérios estabelecidos pela Agência que 
tenham nomeadamente em conta as 
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quantidades produzidas/importadas.

Or. it

Justificação

A fim de não sobrecarregar as PME, a Agência, ao definir o montante da taxa de registo, 
deve ter nomeadamente em conta a dimensão dos registandos e as quantidades 
produzidas/importadas.

Alteração apresentada por Marta Vincenzi

Alteração 81
Artigo 21, nº 1, alínea a)

a)  Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE e fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por ano 
por fabricante ou por importador, pelo 
menos uma vez após a entrada em vigor do 
presente regulamento;

a)  Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE, ou identificadas 
como persistentes e bioacumuláveis, e 
fabricadas na Comunidade ou importadas, 
em quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento;

Or. en

Justificação

O primeiro prazo para o registo de substâncias de integração progressiva previsto no 
regulamento REACH abrange os produtos químicos produzidos em quantidades iguais ou 
superiores a 1000 toneladas e as substâncias CMR das categorias 1 e 2. A fim de abranger, 
em primeiro lugar, todas as substâncias que suscitam as maiores preocupações, as 
substâncias persistentes e bioacumuláveis deveriam ser incluídas nesta primeira fase. As suas 
propriedades poderiam ser facilmente identificadas no âmbito do pré-registo.

Alteração apresentada por Marta Vincenzi

Alteração 82
Artigo 31 bis (novo)

Artigo 31º bis



AM\568623PT.doc 19/29 PE 359.876v01-00

PT

Obrigação de comunicar informações sobre 
as substâncias que fazem parte de artigos
Os utilizadores a jusante que incorporem 
num artigo uma substância ou preparação 
para a qual foi elaborada uma ficha de 
segurança, e os que subsequentemente 
manipularem ou transformarem esse 
artigo, transmitirão a ficha de segurança a 
todos os destinatários do artigo ou seus 
derivados. O público não é considerado 
como destinatário.
O público tem o direito de solicitar ao 
produtor ou importador informações sobre 
as substâncias presentes num artigo por 
este produzido ou importado. O produtor 
ou importador deverá responder no prazo 
de 15 dias úteis.

Or. en

Justificação

Os produtores de artigos, os retalhistas e o público devem ter a possibilidade de saber que 
substâncias específicas estão presentes no artigo final e de procurar alternativas mais 
seguras, se tal for necessário. É estabelecido um prazo de quinze dias úteis em referência ao 
prazo de resposta constante do Regulamento (CE) nº 1049/2001, relativo ao acesso do 
público aos documentos das instituições comunitárias.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 83
Artigo 52

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

O objectivo do presente título é assegurar o 
bom funcionamento do mercado interno, 
garantindo que:

a) as substâncias que causam muito grande 
preocupação sejam substituídas por 
substâncias ou tecnologias apropriadas 
comprovadamente de menor risco.
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b) em caso de impossibilidade de 
substituição das substâncias que suscitam 
muito grande preocupação e quando os 
benefícios sociais compensarem os riscos, 
proceder-se-á a controlos suficientes e 
frequentes, enquanto prossegue a 
investigação com vista à sua futura 
substituição.

Or. el

Justificação

A saúde humana ou o ambiente não podem ser protegidos se o objectivo do presente título 
não for a substituição das substâncias que suscitam grande preocupação. Em caso de 
substituição de substâncias particularmente perigosas por substâncias alternativas 
apropriadas, será necessário provar que estas apresentam um menor risco. A necessidade de 
acção preventiva culmina com a substituição das substâncias químicas perigosas.

Alteração apresentada por Amalia Sartori

Alteração 84
Artigo 58, nº 3, parágrafo 2

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

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

Or. it

Justificação

Não existem critérios para determinar se um risco é grave e imediato, pelo que cabe à 
Comissão decidir quando, com base em que os critérios proporcionados às condições 
efectivas suspender, modificar ou revogar a autorização durante a revisão.   

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 85
Artigo 70, nº 2 bis (novo)

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

Or. en

Justificação

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

Alteração apresentada por Amalia Sartori

Alteração 86
Artigo 73, nº 1

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

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

Or. it
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Justificação

A presente alteração visa clarificar o papel da Agência como entidade reguladora, que toma 
decisões como descrito na Comunicação da Comissão sobre o enquadramento das Agências
Europeias de Regulamentação COM(2002) 718. A presente alteração é também necessária 
para colmatar um eventual vazio normativo susceptível de determinar uma situação de 
insegurança jurídica.

Alteração apresentada por Amalia Sartori

Alteração 87
Artigo 75, nº 1

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

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

Or. it

Justificação

A composição do Conselho de Administração deveria ser atentamente equilibrada. É 
necessário garantir o envolvimento de todas as instituições, incluindo, portanto, a consulta 
do Parlamento Europeu e, do mesmo modo, garantir a presença permanente de membros 
escolhidos equitativamente entre as associações de consumidores, representantes dos 
interesses de grupos populacionais vulneráveis, a indústria (grande indústria) e PME, isto é, 
todos os actores interessados no impacto da presente legislação. A referência às populações 
vulneráveis tem como ponto de partida as alterações apresentadas pelo Deputado Breyer e 
identifica grupos populacionais particularmente expostos, como recém-nascidos, crianças, 
mulheres grávidas e em aleitamento e pessoas idosas.

Alteração apresentada por Amalia Sartori

Alteração 88
Artigo 117

Sem prejuízo do disposto nos artigos 115.º e 
116.º, as informações recebidas pela 
Agência ao abrigo do presente regulamento 
podem ser reveladas a qualquer governo ou 
organismo de um país terceiro ou a uma 

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

terceiro ou a uma organização 
governamental internacional, em 
conformidade com o acordo celebrado entre 
a Comunidade e a parte interessada nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 304/2003 
do Parlamento Europeu e do Conselho, ou 
ao abrigo do n.º 3 do artigo 181.ºA do 
Tratado, desde que sejam respeitadas as 
seguintes condições:

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

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

b) A terceira parte proteja a 
confidencialidade das informações, tal como 
comummente acordado.

b) A terceira parte proteja a 
confidencialidade das informações, tal como 
comummente acordado.

Or. it

Justificação

A fim de evitar uma utilização fraudulenta das informações, será necessário precisar 
claramente que o artigo 117º- Cooperação com países terceiros e organizações 
internacionais se refere exclusivamente às instituições governamentais, nacionais e 
internacionais. 

Alteração apresentada por Amalia Sartori

Alteração 89
Artigo 122, parágrafo 1 bis (novo)

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

Or. it

Justificação

A gestão do sistema REACH depende de uma aplicação harmonizada das suas disposições 
em todo o mercado comum e de um sistema de controlos eficaz. Consequentemente, a 
Agência deveria ter competência para poder solicitar aos Estados-Membros a realização de 
controlos ou de actividades. 



PE 359.876v01-00 24/29 AM\568623PT.doc

PT

Alteração apresentada por Amalia Sartori

Alteração 90
Artigo 123, nº 1

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

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

Or. it

Justificação

Deixar o sistema de sanções unicamente à discrição dos Estados-Membros conduziria à 
existência de uma série de sistemas de sanções no interior da UE. Só a harmonização dos 
sistemas de sanções e da sua aplicação poderá contribuir para atingir os objectivos do 
REACH e para garantir a efectividade das sanções. 

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 91
Artigo 125

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

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

Justificação

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

Alteração apresentada por María Esther Herranz García

Alteração 92
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, bem como os 
materiais derivados resultantes de 
processos mineralógicos (na acepção da 
Directiva 2003/96/CE) ou de processos 
físicos de transformação; 

______________
1 JO L 283 de 31.10.2003, p. 51.

Or. en

Justificação

As matérias-primas de base para o sector dos produtos químicos orgânicos (gás natural, 
petróleo bruto, carvão) estão isentas de registo. No que se refere aos minerais, minérios e 
substâncias que ocorram na natureza e classificados de perigosos nos termos da Directiva 
67/548/CEE, a obrigação de registo é desproporcionada.

O manuseamento dos minérios é exclusivamente profissional e o grande público nunca está 
em contacto com os mesmos. Os riscos que apresentam para o ambiente são regulamentados 
pela Directiva 96/61/CE relativa à prevenção e controlo integrados da poluição e os 
potenciais riscos para a saúde são regidos pela legislação comunitária em vigor relativa à 
protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho.

Os processos mineralógicos e os processos físicos de transformação dos minerais e minérios 
não alteram a composição química destes materiais. Além disso, os materiais derivados 
destes processos constituem materiais à base de minerais e, por conseguinte, deveriam 
igualmente ser isentos de registo. Dado que a expressão "quimicamente modificados" não é 
definida, pode dar azo a incerteza jurídica.
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Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 93
Anexo V, ponto 6.4.1 bis (novo)

Coluna 1
6.4.1 bis. Estudo in vitro de citogenicidade 
em células de mamíferos
Coluna 2
6.4.1 bis.  Estudo não exigido nos seguintes 
casos:
- 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 em quantidades compreendidas entre 1 e 10 
toneladas por ano, em conformidade com o que a Comissão tinha previsto 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 esta alteração seja aprovada, há que 
suprimir a parte correspondente do anexo VI.

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 94
Anexo V, ponto 7.1.1 bis (novo)

Coluna 1
7.1.1 bis.  Estudo de inibição de 
crescimento em algas
Coluna 2
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 
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molecular superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å).

Or. en

Justificação

Reintrodução de um ensaio para as substâncias em quantidades compreendidas entre 1 e 10 
toneladas por ano, em conformidade com o que a Comissão tinha previsto no seu projecto de 
proposta. A reintrodução do referido ensaio dá uma indicação mais fiável quanto à 
toxicidade aguda de uma substância. A formulação foi retirada directamente do anexo VI. 
Caso esta alteração seja aprovada, há que suprimir a parte correspondente do anexo VI.

Alteração apresentada por Eva-Britt Svensson

Alteração 95
Anexo V, ponto 7.1 bis (novo) 

Coluna 1
7.1 bis. Degradação
7.1 bis.1. Biótica
7.1 bis.1.1. Elevada biodegradabilidade
Coluna 2
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) 
dependerá dos resultados da avaliação de 
segurança.
7.1 bis.1.1. Estudo não exigido se a 
substância for inorgânica.

Or. en

Justificação

Reintrodução de um ensaio de biodegradabilidade para as substâncias em quantidades 
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compreendidas entre 1 e 10 toneladas por ano, em conformidade com o que a Comissão tinha 
previsto no seu projecto de proposta. Se este ensaio não for reintroduzido, uma propriedade 
que suscita uma grande preocupação não seria avaliada no caso de dois terços das 
substâncias abrangidas pelo regulamento REACH. A formulação é retomada directamente do 
anexo VI. Caso esta alteração seja aprovada, há que suprimir a parte correspondente do 
anexo VI.


