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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt e Hans Blokland

Alteração 1
Título I, capítulo I, artigo 2

1.  O presente regulamento não se aplica: 1.  O presente regulamento não se aplica:

a)  A substâncias radioactivas abrangidas 
pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 96/29/Euratom do Conselho;

a)  A substâncias radioactivas abrangidas 
pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 96/29/Euratom do Conselho;
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b)  A substâncias estremes, em preparações 
ou em artigos que estejam submetidas a um 
controlo aduaneiro, desde que não sejam 
objecto de qualquer tratamento ou 
transformação, e que se encontrem em 
armazenagem temporária, numa zona franca 
ou num entreposto franco tendo em vista a 
sua reexportação, ou em trânsito;

b)  A substâncias estremes, em preparações 
ou em artigos que estejam submetidas a um 
controlo aduaneiro, desde que não sejam 
objecto de qualquer tratamento ou 
transformação, e que se encontrem em 
armazenagem temporária, numa zona franca 
ou num entreposto franco tendo em vista a 
sua reexportação, ou em trânsito;

c)  A produtos intermédios não isolados. c)  A produtos intermédios não isolados;

c bis) Aos resíduos, na acepção da 
Directiva 75/442/CEE do Conselho, de 15 
de Julho de 19751, na sua forma alterada;
c ter) Aos géneros alimentícios, na acepção 
do Regulamento (CE) n° 178/2002.

2.  O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo:

2.  O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo:

a)  Da Directiva 89/391/CEE do Conselho; a)  Da Directiva 89/391/CEE do Conselho;

b)  Da Directiva 90/394/CEE; b)  Da Directiva 90/394/CEE;

c)  Da Directiva 98/24/CE do Conselho; c)  Da Directiva 98/24/CE do Conselho;

d)  Da legislação comunitária relativa ao 
transporte ferroviário, rodoviário, por via 
navegável interior, marítimo e aéreo de 
substâncias perigosas e de substâncias 
perigosas em preparações.

d) Da legislação comunitária relativa ao 
transporte ferroviário, rodoviário, por via 
navegável interior, marítimo e aéreo de 
substâncias perigosas e de substâncias 
perigosas em preparações;

d bis)  Das proibições e restrições previstas 
na Directiva 76/768/CEE do Conselho, de 
27 de Julho de 1976, relativa à
aproximação das legislações dos Estados-
Membros respeitantes aos produtos 
cosméticos2, na sua forma alterada, 
relativas:  

i)  à proibição de ensaios em animais para 
os produtos cosméticos acabados e para os 
ingredientes ou combinações de 
ingredientes desses produtos; e

ii) à colocação no mercado de produtos 
cosméticos cujos ingredientes ou 
combinações de ingredientes, ou a sua  
formulação final, tenham sido testados em 
animais.
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Na medida em que uma substância 
utilizada exclusivamente como ingrediente 
cosmético seja abrangida pelo presente 
regulamento, não serão permitidos ensaios 
em animais para efeitos de qualquer 
avaliação exigida pelo presente 
regulamento respeitante a essa substância.
d ter)  Da legislação comunitária relativa 
ao ambiente.
____________________
1 JO L 194 de 25.7.1975, p. 39.
2 JO L 262 de 27.9.1976, p. 169.

Or. en

Justificação

Abrange as alterações 173, 174, 189, 192, 193, 195, 196 (alínea c bis)), 199, 200 (alínea c 
bis)), 202 (parte relativa aos géneros alimentícios), 203 (alíneas b e e)), 204 (alínea nº 1 bis, 
alínea b)), 207, 210, 212, 241 e 242.

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt e Hans Blokland

Alteração 2
Anexo II, novas entradas

Número 
EINECS

Nome/Grupo Número 
CAS

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

231-959-9 Oxigénio O2 7782-44-7

232-296-4 Óleo de amendoim

Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8002-03-7
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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

Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.
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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 colza, cascas e farinhas 

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

Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Gás natural, petróleo bruto e carvão.

Or. en

Justificação

Abrange as alterações 1068 (primeira entrada) 1069, 1071, 1072, 1087. A entrada relativa 
ao gás natural é transferida do anexo III, o qual não incide sobre substâncias específicas 
mas estabelece os critérios para as isenções do registo obrigatório.

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlytern e 
Jonas Sjöstedt

Alteração 3
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 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

Relacionada com a alteração de compromisso 4.

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlytern e 
Jonas Sjöstedt

Alteração 4
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Anexo III, ponto 8 bis (novo)

 8 bis. Minérios e concentrados deles 
derivados, se não forem quimicamente 
modificados durante o fabrico.

Or. en

Justificação

Abrange as alterações 1074, 1075, 1076, 1077, 618, 623. Relacionada com a alteração de 
compromisso 3. 

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlytern,  
Jonas Sjöstedt e Hans Blokland

Alteração 5
Artigo 3, n° 14 bis (novo)

 14 bis. "Quimicamente modificado": 
qualquer processo que não seja puramente 
mecânico;

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração de compromisso 4.

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt e 
Hans Blokland

Alteração 6
Artigo 128

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

Os anexos podem ser modificados, em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 3 do artigo 130º.
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O mais tardar 18 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento, a Comissão 
apresentará uma proposta legislativa que 
estabelece os critérios para a isenção de 
substâncias e grupos de substâncias 
incluídos nos anexos II e III.

Com base nesses critérios, a Comissão 
actualizará posteriormente o anexo II, 
suprimindo as entradas que não são 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Abrange a alteração 390, 1167 e 1066.

AGÊNCIA

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt e Hans Blokland

Alteração 7
Artigo 74, parágrafo 2, alínea d)

d)  O sistema de taxas da Agência. d)  O sistema de taxas da Agência, instituído
de uma forma transparente.

Or. en

Justificação

O sistema de taxas deve ser instituído com base em critérios claros e transparentes, dado que 
constitui um elemento essencial do financiamento do sistema REACH.

Abrange as alterações 294 e 295.

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, 
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Jonas Sjöstedt e Hans Blokland

Alteração 8
Artigo 75, n° 1

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

1. O Conselho de Administração será
composto por nove representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo Conselho, 
um representante nomeado pela Comissão e 
dois representantes nomeados pelo 
Parlamento Europeu, bem como por quatro
representantes das partes interessadas 
(indústria e organizações de defesa dos 
consumidores, dos trabalhadores e do 
ambiente), nomeados pela Comissão e sem 
direito a voto.

Os membros do Conselho de 
Administração serão nomeados de modo a 
assegurar os mais altos padrões de 
competência, um amplo espectro de 
conhecimentos especializados e adequados, 
assim como, em coerência com estas 
características, a mais ampla repartição 
geográfica no âmbito da União Europeia.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa repor a habitual posição do Parlamento Europeu – mantendo 
embora o número total de membros – no que se prende com a composição e as modalidades 
de nomeação do Conselho de Administração, com base no modelo da Agência Europeia de 
Medicamentos (EMEA). O número de representantes das partes interessadas é aumentado de 
três para quatro, por forma a abarcar todos os sectores envolvidos.

Abrange as alterações 299, 76, 297, 298, 1177 e 1178.

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt e Hans Blokland

Alteração 9
Artigo 81
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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 sitio Web da Agência. O 
Conselho de Administração nomeará os 
membros do Comité a partir dessa lista, 
incluindo, pelo menos, um membro de 
cada Estado-Membro que tiver proposto 
candidatos. Os membros serão nomeados 
pelas suas funções e experiência na 
regulamentação de produtos químicos e/ou 
pelas suas competências técnicas e científicas 
no exame de avaliações de risco de 
substâncias.

1.  Cada Estado-Membro nomeará um 
membro do Comité de Avaliação dos Riscos. 
Os membros serão nomeados pelas suas 
funções e experiência na regulamentação de 
produtos químicos e/ou pelas suas 
competências técnicas e científicas no exame 
de avaliações de risco de substâncias.

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

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

3.  Cada Estado-Membro nomeará um 
membro para o Comité dos 
Estados-Membros.

3.  Cada Estado-Membro nomeará um 
membro para o Comité dos 
Estados-Membros.

4.  Os Comités devem ter o objectivo de 
reunir, entre os seus membros, uma ampla 
variedade de competências necessárias. 
Nesse sentido, poderão designar, por 
cooptação, um máximo de cinco membros 
suplementares escolhidos com base na sua 
competência específica.

4.  Os Comités devem ter o objectivo de 
reunir, entre os seus membros, uma ampla 
variedade de competências necessárias. 
Nesse sentido, poderão designar, por 
cooptação, um máximo de cinco membros 
suplementares escolhidos com base na sua 
competência específica.

Os membros dos Comités serão nomeados 
para um mandato de três anos que será
renovável.

Os membros dos Comités serão nomeados 
para um mandato de três anos que será
renovável.
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Os membros de cada Comité podem fazer-se 
acompanhar por consultores nos domínios 
científico, técnico ou regulamentar.

Os membros de cada Comité podem fazer-se 
acompanhar por consultores nos domínios 
científico, técnico ou regulamentar.

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

O Director Executivo ou o seu representante 
e os representantes da Comissão terão o 
direito de assistir a todas as reuniões dos 
Comités e dos grupos de trabalho 
convocadas pela Agência ou pelos seus 
Comités. As partes interessadas também 
poderão assistir às reuniões na qualidade de 
observadores.

5.  Os membros de cada Comité nomeados 
na sequência de uma proposta de um 
Estado-Membro assegurarão a coordenação 
adequada entre as funções da Agência e a 
actividade da autoridade competente do seu 
Estado-Membro respectivo.

5.  Os membros de cada Comité assegurarão 
a coordenação adequada entre as funções da 
Agência e a actividade da autoridade 
competente do seu Estado-Membro 
respectivo.

6.  Os membros dos Comités serão apoiados 
pelos recursos científicos e técnicos de que 
os Estados-Membros dispõem. Para o efeito, 
os Estados-Membros colocarão à disposição 
dos membros dos Comités por eles 
nomeados os recursos científicos e técnicos 
adequados. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros facilitarão o bom 
desenrolar das actividades dos Comités e dos 
respectivos grupos de trabalho.

6.  Os membros dos Comités serão apoiados 
pelos recursos científicos e técnicos de que 
os Estados-Membros dispõem. Para o efeito, 
os Estados-Membros colocarão à disposição 
dos membros dos Comités por eles 
nomeados os recursos científicos e técnicos 
adequados. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros facilitarão o bom 
desenrolar das actividades dos Comités e dos 
respectivos grupos de trabalho.

7.  Os Estados-Membros abster-se-ão de 
dar aos membros do Comité de Avaliação 
dos Riscos, do Comité de Análise 
Socioeconómica ou aos seus consultores e 
peritos científicos e técnicos qualquer 
instrução que seja incompatível com as 
funções próprias dessas pessoas ou com as 
funções, responsabilidades e independência 
da Agência.
8.  Ao elaborar um parecer, cada Comité
envidará todos os esforços para obter um 
consenso. Se tal não for possível, o parecer 
será constituído pela posição da maioria dos 
membros e pelas posições minoritárias, com 
os respectivos fundamentos.

8.  Ao elaborar um parecer, cada Comité
envidará todos os esforços para obter um 
consenso. Se tal não for possível, o parecer 
será constituído pela posição da maioria dos 
membros e pelas posições minoritárias, com 
os respectivos fundamentos.
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9.  Cada Comité adoptará o seu próprio 
regulamento interno.

9.  Cada Comité adoptará o seu próprio 
regulamento interno.

O regulamento interno estabelecerá, em 
especial, os procedimentos de nomeação e 
substituição do presidente e de substituição 
dos membros, os procedimentos para a 
delegação de certas funções nos grupos de 
trabalho, a criação de grupos de trabalho e a 
instituição de um procedimento para a 
adopção urgente de pareceres. No caso do 
Comité dos Estados-Membros, o presidente 
será um funcionário da Agência.

O regulamento interno estabelecerá, em 
especial, os procedimentos de nomeação e 
substituição do presidente e de substituição 
dos membros, os procedimentos para a 
delegação de certas funções nos grupos de 
trabalho, a criação de grupos de trabalho e a 
instituição de um procedimento para a 
adopção urgente de pareceres. No caso do 
Comité dos Estados-Membros, o presidente 
será um funcionário da Agência.

O regulamento interno entrará em vigor 
quando tiver recebido um parecer favorável 
da Comissão e do Conselho de 
Administração.

O regulamento interno entrará em vigor 
quando tiver recebido um parecer favorável 
da Comissão e do Conselho de 
Administração.

Or. en

Justificação

Todos os Estados-Membros devem estar representados nos comités. A presença das partes 
interessadas nas reuniões dos comités não deve estar subordinada a um convite. Todas as 
disposições relativas à independência das pessoas que fazem parte dos órgãos da Agência 
são reunidas num único artigo, por razões de clareza (ver alteração ao artigo 84°).

Abrange as alterações 84, 85, 87, 88, 300, 301, 302, 1179, 1180 e 303.

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt e Hans Blokland

Alteração 10
Artigo 82

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

1.  Cada Estado-Membro nomeará um 
membro do Fórum para um mandato de três 
anos que será renovável. Os membros serão 
escolhidos pelas suas funções e experiência 
de controlo do cumprimento da legislação 
em matéria de produtos químicos e manterão 
os contactos necessários com as autoridades 
competentes dos Estados-Membros.
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O Fórum deve ter o objectivo de reunir, 
entre os seus membros, uma ampla variedade 
de competências necessárias. Nesse sentido, 
poderá designar, por cooptação, um máximo 
de cinco membros suplementares escolhidos 
com base na sua competência específica. 
Estes serão nomeados para um mandato de 
três anos que será renovável.

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

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

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

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

O Director Executivo da Agência ou o seu 
representante e os representantes da 
Comissão terão o direito de assistir a todas 
as reuniões do Fórum e dos respectivos 
grupos de trabalho. As partes interessadas 
também poderão assistir às reuniões na 
qualidade de observadores.

Os membros do Fórum não podem ser 
membros do Conselho de Administração.

2.  Os membros do Fórum nomeados por um 
Estado-Membro assegurarão a coordenação 
adequada entre as funções do Fórum e a 
actividade da autoridade competente do seu 
Estado-Membro respectivo.

2.  Os membros do Fórum nomeados por um 
Estado-Membro assegurarão a coordenação 
adequada entre as funções do Fórum e a 
actividade da autoridade competente do seu 
Estado-Membro respectivo.

3.  Os membros do Fórum serão apoiados 
pelos recursos científicos e técnicos de que 
dispõem as autoridades competentes dos 
Estados-Membros. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
facilitarão o bom desenrolar das actividades 
do Fórum e dos respectivos grupos de 
trabalho. Os Estados-Membros abster-se-ão 
de dar aos membros do Fórum ou aos seus 
consultores e peritos científicos e técnicos 
qualquer instrução que seja incompatível 
com as funções próprias dessas pessoas ou 
com as funções e responsabilidades do 
Fórum.

3.  Os membros do Fórum serão apoiados 
pelos recursos científicos e técnicos de que 
dispõem as autoridades competentes dos 
Estados-Membros. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
facilitarão o bom desenrolar das actividades 
do Fórum e dos respectivos grupos de 
trabalho. 

4.  O Fórum adoptará o seu próprio 
regulamento interno.

4.  O Fórum adoptará o seu próprio 
regulamento interno.
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O regulamento interno estabelecerá, em 
especial, os procedimentos de nomeação e 
substituição do presidente e de substituição 
dos membros e os procedimentos para a 
delegação de certas funções nos grupos de 
trabalho.

O regulamento interno estabelecerá, em 
especial, os procedimentos de nomeação e 
substituição do presidente e de substituição 
dos membros e os procedimentos para a 
delegação de certas funções nos grupos de 
trabalho.

O regulamento interno entrará em vigor 
quando tiver recebido um parecer favorável 
da Comissão e do Conselho de 
Administração.

O regulamento interno entrará em vigor 
quando tiver recebido um parecer favorável 
da Comissão e do Conselho de 
Administração.

Or. en

Justificação

Abrange as alterações 304, 90 e 91.

AVALIAÇÃO

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt e Hans Blokland

Alteração 11
Considerando 10

(10)  As disposições relativas à avaliação 
prevêem o acompanhamento do registo, ao 
verificar que se encontra em conformidade 
com os requisitos do presente regulamento e 
ao favorecer a produção de mais informações 
acerca das propriedades das substâncias. Os 
Estados-Membros devem avaliar essas 
substâncias se tiverem razões para suspeitar 
que representam um risco para a saúde ou 
para o ambiente, depois de as terem incluído 
nos seus planos evolutivos.

(10)  As disposições relativas à avaliação 
prevêem o acompanhamento do registo, ao 
verificar que se encontra em conformidade 
com os requisitos do presente regulamento e 
ao favorecer a produção de mais informações 
acerca das propriedades das substâncias. A 
Agência, assistida pelo(s) organismo(s) 
designado(s) para o efeito por cada Estado-
Membro, deve avaliar essas substâncias se 
tiver razões para suspeitar que representam 
um risco para a saúde ou para o ambiente, 
depois de as ter incluído no plano evolutivo 
comunitário.

Or. en
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Justificação

Abrange a alteração 119.

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt e Hans Blokland

Alteração 12
Considerando 48

(48)  Além disso, é necessário criar confiança 
na qualidade geral dos registos e garantir que 
o grande público, assim como todas as partes 
interessadas da indústria química estejam 
confiantes de que as empresas cumprem as 
obrigações que lhes são impostas; assim, é
conveniente que o mesmo Estado-Membro
esteja dotado de competências para verificar 
a conformidade dos registos apresentados 
para o efeito.

(48)  Além disso, é necessário criar confiança 
na qualidade geral dos registos e garantir que 
o grande público, assim como todas as partes 
interessadas da indústria química estejam 
confiantes de que as empresas cumprem as 
obrigações que lhes são impostas; assim, é
conveniente que a Agência esteja dotada de 
competências para verificar a conformidade 
dos registos apresentados para o efeito.

Or. en

Justificação

Relacionada com as alterações de compromisso 11 e 13.

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt e Hans Blokland

Alteração 13
Considerando 49
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(49)  A Agência deve igualmente estar 
dotada de competências para solicitar mais 
informações aos fabricantes, importadores ou 
utilizadores a jusante sobre substâncias 
suspeitas de constituir um risco para a saúde 
ou para o ambiente, nomeadamente em razão 
da sua presença no mercado interno em 
grandes volumes, com base em avaliações 
efectuadas pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros. Para o efeito, os 
Estados-Membros devem programar e 
providenciar recursos, mediante o 
estabelecimento de planos evolutivos. Se a 
utilização de produtos intermédios isolados 
nas instalações provocar um risco 
equivalente ao nível de preocupação 
decorrente da utilização de substâncias 
sujeitas a autorização, os Estados-Membros 
também devem ter a possibilidade de solicitar 
mais informações, quando isso se justificar.

(49)  A Agência deve igualmente estar 
dotada de competências para solicitar mais 
informações aos fabricantes, importadores ou 
utilizadores a jusante sobre substâncias 
suspeitas de constituir um risco para a saúde 
ou para o ambiente, nomeadamente em razão 
da sua presença no mercado interno em 
grandes volumes, com base nas avaliações 
efectuadas. Será elaborado um plano 
evolutivo comunitário para a avaliação das 
substâncias. Se a utilização de produtos 
intermédios isolados nas instalações provocar 
um risco equivalente ao nível de 
preocupação decorrente da utilização de 
substâncias sujeitas a autorização, os 
Estados-Membros também devem ter a 
possibilidade de solicitar mais informações, 
quando isso se justificar.

Or. en

Justificação

Abrange a alteração 153.

RELATÓRIOS

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt e Hans Blokland

Alteração 14
Artigo 114

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

1.  De cinco em cinco anos, os 
Estados-Membros enviarão à Comissão um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento nos seus respectivos territórios, 
incluindo a avaliação e o controlo do 
cumprimento, utilizando o formato 
especificado no artigo 108º.
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O relatório registará a experiência 
adquirida com a aplicação do presente 
regulamento e incluirá, nomeadamente, 
informações sobre as verificações e os 
controlos efectuados, as infracções 
constatadas e as sanções aplicadas.

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

Contudo, o primeiro relatório será
apresentado ...*.

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

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

Contudo, o primeiro relatório será
apresentado cinco anos após a data da 
notificação exigida ao abrigo do nº 2 do 
artigo 131º.

Contudo, o primeiro relatório será
apresentado ...**.

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

3.  De cinco em cinco anos, a Comissão 
publicará e apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório geral 
sobre a experiência adquirida com a 
aplicação do presente regulamento, incluindo 
as informações referidas nos n°s 1 e 2.

Contudo, o primeiro relatório será publicado 
seis anos após a data da notificação exigida 
ao abrigo do nº 2 do artigo 131º.

Contudo, o primeiro relatório será publicado 
...***.

_____________

*  Quatro anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

*  Cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

*  Seis anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

A fim de garantir uma aplicação uniforme do regulamento, é necessário reduzir a 
periodicidade da publicação dos relatórios.  Devem igualmente ser especificadas as 
informações mínimas que os relatórios devem conter, para que seja mantida uma certa 
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qualidade dos relatórios. 

As datas de apresentação do primeiro relatório pela Agência e pela Comissão são 
antecipadas a fim de permitir uma revisão do regulamento seis anos após a sua entrada em 
vigor.

Abrange as alterações 342, 340, 99, 100, 101, 102, 339 e 341.

ENSAIOS EM ANIMAIS

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt e Hans Blokland

Alteração 15
Artigo 12, n° 2, parágrafo 1 bis (novo)

Esses métodos serão revistos e 
aperfeiçoados regularmente, no intuito de 
reduzir as experiências com animais 
vertebrados e o número de animais 
utilizados. Em particular, se o Centro 
Europeu de Validação de Métodos 
Alternativos de Ensaio (CEVMA ) validar e 
declarar como apto para aceitação legal 
um método alternativo de ensaio, a 
Agência apresentará no prazo de 14 dias 
um projecto de decisão que altera o(s) 
anexo(s) pertinente(s) do presente 
regulamento, em conformidade com o
procedimento referido no artigo 128°, 
tendo em vista substituir o método de 
ensaio em animais por um método 
alternativo.

Or. en

Justificação

Abrange as alterações 527, 22 e 391. Os métodos de ensaio deveriam ser automaticamente 
actualizados sempre que um método alternativo de ensaio for validado pelo CEVMA.
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Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, 
Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt e Hans Blokland

Alteração 16
Considerando 47 bis (novo)

 (47 bis) A fim de evitar os ensaios em 
animais, os interessados dispõem de um 
período de 90 dias para formular 
observações sobre as propostas de ensaios 
que impliquem experiências com animais 
vertebrados. As observações recebidas 
durante esse período devem ser tidas em 
conta pelo registando ou pelo utilizador a 
jusante.

Or. en

Justificação

Abrange as alterações 149 e 150. Relacionada com a alteração 757. O programa relativo às 
substâncias químicas produzidas em grande quantidade (High Production Volume chemicals) 
aplicado nos Estados Unidos comprovou o efeito positivo da instituição de um período 
durante o qual os interessados podem formular observações, que permitiu não só evitar os 
ensaios em animais como realizar economias.


