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Posição comum do Conselho (7524/2006 – C6-0267/2006 – 2006/0256(COD) – acto 
modificativo)

Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Philippe Busquin, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud 
Breyer, Dan Jørgensen e Ria Oomen-Ruijten 

Alteração 51
CONSIDERANDO 1

(1) O presente regulamento tem por 
objectivo assegurar um elevado nível de 
protecção da saúde humana e do ambiente e
garantir a livre circulação das substâncias –
estremes ou contidas em preparações ou em 
artigos –, reforçando simultaneamente a 
competitividade e a inovação

(1) O presente regulamento tem por 
objectivo assegurar um elevado nível de 
protecção da saúde humana e do ambiente,
garantir a livre circulação das substâncias –
estremes ou contidas em preparações ou em 
artigos aumentar a transparência e 
promover os ensaios que não envolvam 
animais –, reforçando simultaneamente a 
competitividade e a inovação

Or. en
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Justificação

Em consonância com a alteração 1 aprovada em primeira leitura.

Relacionada com a alteração ao nº 1 do artigo 1º. Estes dois objectivos do presente 
Regulamento, contidos na Exposição de Motivos da Comissão, foram suprimidos pelo 
Conselho e devem ser repostos, atendendo à importância tanto do aumento da 
transparência, como da promoção dos ensaios que não envolvam animais, no quadro 
do presente Regulamento, quer para todos os intervenientes, quer para os cidadãos 
europeus. (Busquin + Jørgensen + Oomen-Ruijten)

O Conselho aditou este considerando, a fim de tornar claros os objectivos de 
REACH, tendo no entanto, esquecido os objectivos de aumento da transparência e 
promoção de ensaios que não envolvam animais, objectivos estes referidos na 
Exposição de Motivos da proposta da Comissão. (Lucas, Schlyter e Breyer).

Alteração apresentada por Amalia Sartori, Chris Davies, Alessandro Foglietta E 
Adriana Poli Bortone

Alteração 52
CONSIDERANDO 4 BIS (novo)

(4 bis) O sistema REACH deve ser 
organizado e aplicado de modo a não 
debilitar a competitividade da indústria 
europeia, nem afectar o comércio com 
países terceiros. O regulamento não deve 
impor aos parceiros comerciais da União 
Europeia requisitos incompatíveis com os 
princípios do comércio livre em vigor nos 
termos das disposições da OMC. 

Or. en

Justificação

Alteração bem sucedida em primeira leitura destinada a promover a competitividade 
da indústria europeia. (Davies)

Esta alteração visa salvaguardar a competetividade das empresas europeias em 
relação às exportações de países terceiros. Repõe a alteração 416 aprovada em 
primeira leitura. (Foglietta & Poli Bortone)
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Alteração apresentada por Frédérique Ries e Chris Davies

Alteração 53
CONSIDERANDO 7

(7) Para preservar a integridade do mercado 
interno e assegurar um elevado nível de 
protecção da saúde humana, especialmente 
da saúde dos trabalhadores e do ambiente, é 
necessário garantir que o fabrico de
substâncias na Comunidade esteja em 
conformidade com a legislação comunitária, 
mesmo se forem exportadas.

(7) Para preservar a integridade do mercado 
interno e assegurar um elevado nível de 
protecção do ambiente e da saúde humana, 
especialmente da saúde dos trabalhadores e 
de populações vulneráveis, e do ambiente é 
necessário garantir que todas as substâncias 
fabricadas ou colocadas no mercado na 
Comunidade estejam em conformidade com 
a legislação comunitária, mesmo se forem 
exportadas.

Or. en

Justificação

Cumpre que o nível de protecção da saúde humana seja definido incluindo tanto as 
pessoas mais expostas (os trabalhadores, com as mais vulneráveis. Representação da 
alteração 6 originalmente apresentada pelo Parlamento.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 54
CONSIDERANDO 7

(7) Para preservar a integridade do mercado 
interno e assegurar um elevado nível de 
protecção da saúde humana, especialmente 
da saúde dos trabalhadores e do ambiente, é 
necessário garantir que o fabrico de
substâncias na Comunidade esteja em 
conformidade com a legislação comunitária, 
mesmo se forem exportadas.

(7) Para preservar a integridade do mercado 
interno e assegurar um elevado nível de 
protecção do ambiente e da saúde humana, 
especialmente da saúde dos trabalhadores e 
de populações vulneráveis, é necessário 
garantir que todas as substâncias fabricadas
na Comunidade estejam em conformidade 
com a legislação comunitária, mesmo se 
forem exportadas.

Or. en

(Alteração 6 - primeira leitura)

Justificação

Cumpre que o nível de protecção da saúde humana seja definido incluindo os grupos 
da população mais particularmente vulneráveis à exposição a substâncias químicas.
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 55
CONSIDERANDO 7

(7) Para preservar a integridade do mercado 
interno e assegurar um elevado nível de 
protecção da saúde humana, especialmente 
da saúde dos trabalhadores e do ambiente, é 
necessário garantir que o fabrico de
substâncias na Comunidade esteja em 
conformidade com a legislação comunitária, 
mesmo se forem exportadas.

(7) Para preservar a integridade do mercado 
interno e assegurar um elevado nível de 
protecção do ambiente e da saúde humana, 
especialmente da saúde dos trabalhadores e 
de populações vulneráveis, é necessário 
garantir que o fabrico de substâncias ou as 
substâncias colocadas no mercado na 
Comunidade estejam em conformidade com 
a legislação comunitária, mesmo se forem 
exportadas.

Or. en

Justificação

Cumpre que o nível de protecção da saúde humana seja definido incluindo tanto as 
pessoas mais expostas (os trabalhadores, com as mais vulneráveis. Reposição da 
alteração 6 originalmente apresentada pelo Parlamento.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer e Jonas 
Sjöstedt

Alteração 56
CONSIDERANDO 9

(9) A avaliação do funcionamento dos 
quatro instrumentos jurídicos principais que 
regem as substâncias químicas na 
Comunidade, a saber a 
Directiva 67/548/CEE do Conselho, 
de 27 de Junho de 1967, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das substâncias perigosas, a 
Directiva 76/769/CEE do Conselho, 
de 27 de Julho de 1976, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à limitação 
da colocação no mercado e da utilização de 
algumas substâncias e preparações 

(9) A avaliação do funcionamento dos 
quatro instrumentos jurídicos principais que 
regem as substâncias químicas na 
Comunidade, a saber a 
Directiva 67/548/CEE do Conselho, 
de 27 de Junho de 1967, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das substâncias perigosas, a 
Directiva 76/769/CEE do Conselho, 
de 27 de Julho de 1976, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à limitação 
da colocação no mercado e da utilização de 
algumas substâncias e preparações 
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perigosas, a Directiva 1999/45/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 31 de Maio de 1999, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem das 
preparações perigosas, e o 
Regulamento (CEE) n.º 793/93 do Conselho, 
de 23 de Março de 1993, relativo à avaliação 
e controlo dos riscos ambientais associados 
às substâncias existentes, identificou um 
conjunto de problemas no funcionamento da 
legislação comunitária relativa às 
substâncias químicas, os quais induzem 
disparidades entre as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros que 
afectam directamente o funcionamento do 
mercado interno neste domínio, e a 
necessidade de proteger melhor a saúde 
pública e o ambiente, de acordo com o 
princípio da precaução.

perigosas, a Directiva 1999/45/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 31 de Maio de 1999, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem das 
preparações perigosas, e o 
Regulamento (CEE) n.º 793/93 do Conselho, 
de 23 de Março de 1993, relativo à avaliação 
e controlo dos riscos ambientais associados 
às substâncias existentes, identificou um 
conjunto de problemas no funcionamento da 
legislação comunitária relativa às 
substâncias químicas, os quais induzem 
disparidades entre as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros que 
afectam directamente o funcionamento do 
mercado interno neste domínio, e impedem 
uma protecção cautelar adequada da saúde 
pública e do ambiente.

Or. en

(Alteração 7 - primeira leitura)

Justificação

Cumpre reconhecer que REACH está a preencher as lacunas de conhecimentos em 
matéria de protecção da saúde pública e do ambiente.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 57
CONSIDERANDO 11

(11) Para assegurar a exequibilidade e 
manter os incentivos à reciclagem e 
valorização de resíduos, os resíduos não 
deverão ser considerados substâncias, 
preparações ou artigos na acepção do 
presente regulamento.

(11) Para assegurar a exequibilidade e 
manter os incentivos à reciclagem e 
valorização de resíduos, os resíduos e os 
materiais utilizados como matérias-primas 
secundárias não deverão ser considerados 
substâncias, preparações ou artigos na 
acepção do presente regulamento. Produzir 
valor ("valorização") a partir de resíduos e 
materiais utilizados como matérias-primas 
secundárias ou como fonte de energia por 
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via de operações de recuperação contribui 
para o objectivo comunitário de um 
desenvolvimento sustentável, e o presente 
regulamento não deverá introduzir 
exigências susceptíveis de diminuírem os 
incentivos a essa reciclagem e recuperação.

Or. de

Justificação

Esta alteração corresponde à alteração 424 aprovada em primeira leitura, em 
combinação com o considerando 11 da posição comum. Visa, por um lado, ter em 
conta o actual debate sobre resíduos, concretamente sobre materiais utilizados como 
matérias-primas, e, por outro lado, dar um novo incentivo à reciclagem de resíduos 
no interesse do desenvolvimento sustentável.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi e 
Ria Oomen-Ruijten

Alteração 58
CONSIDERANDO 11 BIS (novo)

(11 bis) Por razões de eficiência dos 
recursos e sustentabilidade, as 
matérias-primas secundárias derivadas por 
reciclagem da produção e tratamento de 
resíduos e de resíduos em fim de vida útil 
deverão ser isentas. Produzir valor 
("valorização") a partir de materiais 
utilizados como matérias-primas 
secundárias contribui para o objectivo 
comunitário de um desenvolvimento 
sustentável, e o presente regulamento não 
pode introduzir exigências susceptíveis de 
diminuir os incentivos a essa reciclagem e 
recuperação.

Or. en

Justificação

A integração das matérias-primas secundárias no âmbito de REACH poderiam 
constituir um obstáculo à reciclagem e recuperação, aumentando, assim, a 
necessidade de recursos não renováveis. Deve ficar claro que REACH não 
desencoraja, de modo algum, a reciclagem e a eficiência dos recursos. (Grossetête, 
Laperrouze & Prodi)
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Alteração 424 aprovada em segunda leitura. A integração de materiais utilizados 
como matérias-primas secundárias no sistema REACH poderia perturbar seriamente 
o ciclo das substâncias e, em consequência, aumentar a necessidade de recursos 
primários. É necessário assegurar que o sistema REACH não entrave de forma 
alguma a reciclagem nem a eficácia dos recursos. (Oomen-Ruijten).

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 59
CONSIDERANDO 11 BIS (novo)

(11 bis) Por razões de exequibilidade, os 
resíduos e materiais utilizados como 
matérias-primas secundárias ou como fonte 
de energia deverão ser isentos. Produzir 
valor ("valorização") a partir de resíduos e 
materiais utilizados como matérias-primas 
secundárias ou como fonte de energia por 
via de operações de recuperação contribui 
para o objectivo comunitário de um 
desenvolvimento sustentável, e o presente 
regulamento não pode introduzir 
exigências susceptíveis de diminuir os 
incentivos a essa reciclagem e recuperação.

Or. en

Justificação

Reposição da alteração 424 aprovada em primeira leitura.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 60
CONSIDERANDO 11 BIS (novo)

(11 bis) O objectivo do novo sistema a 
estabelecer ao abrigo do presente 
regulamento consiste em resolver 
prioritariamente a questão das substâncias 
mais perigosas. A avaliação dos riscos das 
substâncias perigosas terá igualmente de 
em conta os efeitos das substâncias nas 
populações vulneráveis.



PE 378.589v01-00 8/119 AM\629993PT.doc

PT

Or. en

Justificação

A fim de proteger as gerações futuras, cumpre que o nível de protecção da saúde 
humana inclua os grupos mais vulneráveis aos efeitos na saúde das substâncias 
químicas antropogénicas. Reposição da alteração 9 do PE.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer e Jonas 
Sjöstedt

Alteração 61
CONSIDERANDO 11 BIS (novo)

(11 bis) O objectivo do novo sistema a 
estabelecer ao abrigo do presente 
regulamento consiste em resolver 
prioritariamente a questão das substâncias 
mais perigosas. A avaliação dos riscos das 
substâncias perigosas terá igualmente em 
conta os efeitos das substâncias no 
desenvolvimento fetal e na saúde das 
mulheres e crianças.

Or. en

(Alteração 9 - primeira leitura)

Justificação

A fim de proteger as gerações futuras, cumpre que o nível de protecção da saúde 
humana inclua os grupos mais vulneráveis aos efeitos na saúde das substâncias 
químicas antropogénicas.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 62
CONSIDERANDO 12

(12) Um objectivo importante do novo 
sistema a estabelecer ao abrigo do presente 
regulamento é incentivar e, em 
determinados casos, garantir que as 
substâncias que suscitam grande 
preocupação sejam, a prazo, substituídas 

(12) 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 
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por substâncias ou tecnologias menos 
perigosas sempre que existam alternativas 
adequadas económica e tecnicamente 
viáveis. O presente regulamento não afecta a 
aplicação das directivas relativas à protecção 
dos trabalhadores e do ambiente, em 
especial a Directiva 2004/37/CE do 
Parlamento europeu e do Conselho, 
de 29 de Abril de 2004, relativa à protecção 
dos trabalhadores contra riscos ligados à 
exposição a agentes cancerígenos ou 
mutagénicos durante o trabalho (sexta 
directiva especial na acepção do n.º 1 do 
artigo 16.º da Directiva 89/391/CEE do 
Conselho), e a Directiva 98/24/CE do 
Conselho, de 7 de Abril de 1998, 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 n.º 1 do artigo 16.º da 
Directiva 89/391/CEE), segundo a qual as 
entidades patronais deverão eliminar as 
substâncias perigosas, sempre que tal for 
tecnicamente possível, ou substituí-las por 
outras de menor perigo.

presente regulamento não afecta a aplicação 
das directivas relativas à protecção dos 
trabalhadores e do ambiente, em especial a 
Directiva 2004/37/CE do Parlamento 
europeu e do Conselho, de 29 de Abril 
de 2004, relativa à protecção dos 
trabalhadores contra riscos ligados à 
exposição a agentes cancerígenos ou 
mutagénicos durante o trabalho (sexta 
directiva especial na acepção do n.º 1 do 
artigo 16.º da Directiva 89/391/CEE do 
Conselho), e a Directiva 98/24/CE do 
Conselho, de 7 de Abril de 1998, 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 n.º 1 do artigo 16.º da 
Directiva 89/391/CEE), segundo a qual as 
entidades patronais deverão eliminar as 
substâncias perigosas, sempre que tal for 
tecnicamente possível, ou substituí-las por 
outras de menor perigo.

Or. en

(Alteração 8 - primeira leitura)

Justificação

Cumpre que o princípio da substituição constitua um elemento importante de 
REACH.

Alteração apresentada por Frédérique Ries e Chris Davies

Alteração 63
CONSIDERANDO 12 BIS (novo)

(12 bis) O objectivo do novo sistema a 
estabelecer ao abrigo do presente 
regulamento consiste em resolver 
prioritariamente a questão das substâncias 
mais perigosas. A avaliação dos riscos das 
substâncias perigosas terá igualmente em 
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conta os efeitos das substâncias nas
populações vulneráveis.

Or. en

Justificação

A fim de proteger as gerações futuras, cumpre que o nível de protecção da saúde 
humana inclua os grupos mais vulneráveis. Reposição da alteração 9 do PE.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 64
CONSIDERANDO 18

(18) As disposições relativas à autorização 
deverão ter por objectivo assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno, 
garantindo simultaneamente que os riscos 
associados às substâncias que suscitam 
uma elevada preocupação sejam 
devidamente controlados. A Comissão só 
deverá conceder autorizações para a 
colocação no mercado e utilização se os 
riscos decorrentes da utilização dessas 
substâncias estiverem devidamente 
controlados, quando possível, ou caso essa 
utilização possa ser justificada por motivos 
de ordem socio-económica e não existam 
alternativas adequadas económica e 
tecnicamente viáveis.

(18) As disposições relativas à autorização 
prevêem que a Comissão conceda 
autorizações de vigência limitada para a 
colocação no mercado e a utilização das 
substâncias que suscitam as maiores 
preocupações, se não existirem substâncias 
nem tecnologias alternativas apropriadas, 
se a utilização dessas substâncias puder ser
justificada por motivos de ordem 
socioeconómica e se os riscos decorrentes 
da sua utilização estiverem adequadamente 
controlados.

Or. en

(Alteração 15 - primeira leitura)

Justificação

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

Alteração apresentada por Chris Davies e Lena Ek

Alteração 65
CONSIDERANDO 18
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(18) As disposições relativas à autorização 
deverão ter por objectivo assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno, 
garantindo simultaneamente que os riscos 
associados às substâncias que suscitam 
uma elevada preocupação sejam 
devidamente controlados. A Comissão só 
deverá conceder autorizações para a 
colocação no mercado e utilização se os 
riscos decorrentes da utilização dessas 
substâncias estiverem devidamente 
controlados, quando possível, ou caso essa 
utilização possa ser justificada por motivos 
de ordem socio-económica e não existam 
alternativas adequadas económica e 
tecnicamente viáveis.

(18) As disposições relativas à autorização 
deverão ter por objectivo assegurar o bom 
funcionamento do mercado interno. A 
Comissão só deverá conceder autorizações 
para a colocação no mercado e utilização se 
os riscos decorrentes da utilização dessas 
substâncias estiverem devidamente 
controlados, quando possível, e caso essa 
utilização possa ser justificada por motivos 
de ordem socio-económica e não existam 
alternativas adequadas económica e 
tecnicamente viáveis.

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica que a autorização tem por objectivo a eventual 
substituição de substâncias químicas perigosas. Associada à alteração ao artigo 52º. 
Reposição da alteração 15 do PE.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer e Jonas 
Sjöstedt

Alteração 66
CONSIDERANDO 31

(31) Os Estados-Membros, a Agência e 
todas as partes interessadas deverão ter 
plenamente em conta os resultados dos 
PIRPIR, em especial no que se refere ao 
registo das substâncias que ocorrem na 
natureza.

(31) Os Estados-Membros, a Agência e 
todas as partes interessadas deverão ter 
plenamente em conta os resultados dos 
PIRPIR, em especial no que se refere ao 
registo das substâncias que ocorrem na 
natureza, atendendo a que a complexa e 
variável composição das substâncias que 
ocorrem na natureza poderá requerer uma 
adaptação dos requisitos de informação.

Or. en

(Nova alteração - Nº 2, alínea c) do artigo 62º do Regimento)

Justificação

Cumpre especificar que a narureza particular das substâncias naturais poderá 
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requerer uma adaptação dos requisitos de informação.

Alteração apresentada por Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle, Amalia Sartori, Ria Oomen-Ruijten, 

Alessandro Foglietta, e Adriana Poli Bortone, Chris Davies e Lena Ek

Alteração 67
CONSIDERANDO 35 BIS (novo)

(35 bis) À luz da situação específica das 
pequenas e médias empresas (PME), é 
necessário que os Estados-Membros 
adoptem, para essas empresas, medidas de 
assistência específica para a realização dos 
ensaios necessários para recolher as 
informações exigidas pelo presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Importante se afigura atentar às necessidades das PME, prestando-lhes apoio 
específico (Wijkman e outros +  Oomen-Ruijten).

Corresponde à alteração 21 aprovada em primeira leitura.(Oomen-Ruijten)

É importante assegurar, sobretudo às PME, medidas de assistência adequadas para 
facilitar a aplicação do presente regulamento. Alteração 363 aprovada pelo 
Parlamento Europeu em primeira leitura. (Foglietta & Poli Bortone)

Alteração bem sucedida em primeira leitura. (Davies)

As PME requerem assistência especial. Idêntica à alteração 363 em primeira leitura. 
(Ek)

Alteração apresentada por Lena Ek, Chris Davies, Ria Oomen-Ruijten, Alessandro 
Foglietta, e Adriana Poli Bortone, 

Alteração 68
CONSIDERANDO 35 TER (novo)

(35 ter) Para ajudar as empresas e, em 
particular, as PME, a cumprir os requisitos 
do presente regulamento, os Estados-



AM\629993PT.doc 13/119PE 378.589v01-00

PT

Membros, em cooperação com a Comissão, 
devem criar uma vasta rede de apoio.

Or. en

Justificação

As PME requerem assistência especial. Idêntica à alteração 22 em primeira leitura. 
(Ek)

Alteração bem sucedida em primeira leitura. (Davies)

Corresponde à alteração 22 aprovada em primeira leitura. Não carece de 
justificação. (Oomen-Ruijten)

Reposição da alteração 22 aprovada pelo Parlamento Europeu em primeira leitura, a 
fim de ajudar as PME a fazer face aos desafios decorrentes da aplicação do presente 
regulamento (Foglietta & Poli Bortone)

Alteração apresentada por Amalia Sartori, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, 
Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt, Alessandro Foglietta e 

Adriana Poli Bortone

Alteração 69
CONSIDERANDO 43 BIS (novo)

(43 bis) A fim de promover os ensaios que 
não envolvam animais, a Comissão, os 
Estados-Membros e o sector de actividade 
devem consagrar um maior volume de 
recursos ao desenvolvimento, à validação e 
à aceitação de ensaios desse tipo. Uma 
parte das taxas pagas à Agência deve ser 
utilizada para esse efeito.

Or. en

Justificação

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it 
is necessary to make available more resources for the development, validation and 
acceptance of non-animal test methods that can be used to meet the information 
requirements of this Regulation. Amendment first reading 25. (Brepoels & Wijkman)

The use of non-animal tests is preferable from both an ethical and a scientific view. 
To promote non-animal testing to meet the information requirements of this 
Regulation, it is necessary to make available more resources for the development, 
validation and acceptance of non-animal test methods. (Lucas & others)
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Il contrasto alla sperimentazione sugli animali può avvenire efficacemente soltanto 
attraverso la ricerca e lo sviluppo di metodologie alternative. Reintroduce 
l'emendamento 25 della prima lettura del PE. (Foglietta & Poli Bortone)

Alteração apresentada por Amalia Sartori

Alteração 71
CONSIDERANDO 46 BIS (novo)

(46 bis) Se o proprietário de um estudo que 
envolva ensaios em animais vertebrados, ou 
de um outro estudo susceptível de evitar os 
ensaios em animais, não facultar esse 
estudo à Agência e/ou a outros potenciais 
registandos, não deverá poder registar a 
substância.

Or. en

Justificação

Alteração 28 em primeira leitura.

Alteração apresentada por Amalia Sartori

Alteração 72
CONSIDERANDO 50 BIS (novo)

(50 bis) Se um potencial registando e ou 
um membro de um FIIS não pagarem a 
sua parte dos custos de um estudo que 
envolva ensaios em animais vertebrados, ou 
de um outro estudo susceptível de evitar os 
ensaios com animais, não deverão poder 
registar a substância.

Or. en

Justificação

Alteração 27 em primeira leitura.
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Alteração apresentada por Chris Davies e Amalia Sartori

Alteração 73
CONSIDERANDO 51 BIS (novo)

(51 bis) Se um fabricante ou um 
importador de uma substância, estreme ou 
numa preparação, não tiver a intenção de 
solicitar o registo dessa substância, 
notificará do facto a Agência e os 
utilizadores a jusante.

Or. en

Justificação

Alteração 34 bem sucedida em primeira leitura. A notificação da ausência de registo 
é importante para informar os utilizadores a jusante da retirada de certas substâncias 
do mercado. (Davies)

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Chris Davies, Marie-
Noëlle Lienemann e Anne Ferreira

Alteração 74
CONSIDERANDO 51 BIS (novo)

(51 bis) A comunicação dos riscos é um 
aspecto essencial do processo de 
informação e aconselhamento sobre a 
maneira de gerir os riscos potenciais e, 
desse modo, utilizar uma substância ou 
preparação com segurança e eficácia. A 
comunicação dos riscos exige o 
conhecimento, por parte dos fabricantes, 
das necessidades de informação dos 
utilizadores e a subsequente prestação de 
informação, aconselhamento e ajuda tendo 
em vista uma utilização segura da 
substância ou preparação pelo utilizador 
final. É conveniente desenvolver um 
sistema de comunicação apropriado 
baseado no risco, que inclua a prestação de 
informações suplementares, 
nomeadamente através de sítios Web e de 
campanhas educativas, a fim de satisfazer o 
direito dos consumidores de serem 
informados sobre as substâncias e 
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preparações que utilizam, o que reforçará a 
utilização segura das substâncias e 
preparações e a confiança nas mesmas. 
Este sistema poderá ajudar as organizações 
de consumidores a definir um quadro que 
responda às verdadeiras preocupações dos 
consumidores através do REACH e ajudar 
a indústria a criar confiança nos 
consumidores no que se refere à utilização 
de substâncias e preparações químicas.

Or. en

Justificação

Corresponds to Amendment 30 First Reading. 
An appropriate and consistent communication system based on risk will provide 
consumers with the necessary information and advice to enable them to manage their 
risk safely and effectively when using a substance or preparation. (Oomen-Ruijten & 
Prodi)

Successful First Reading amendment. (Davies)

Lié à l'amendement au considérant 21. Un système de communication approprié et 
cohérent reposant sur le risque apportera aux consommateurs les informations et 
conseils nécessaires pour lui permettre de gérer en toute sécurité et de façon efficace 
les risques liées à une substance ou à une préparation.
Dépôt de l'amendement 30 de la première lecture du Parlement européen. 
(Lienemann & Ferreira)

Alteração apresentada por Gyula Hegyin Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund, Lena Ek e Urszula Krupa

Alteração 75
CONSIDERANDO 54

(54) Os requisitos para a realização de 
avaliações de segurança química pelos 
utilizadores a jusante deverão também ser 
estabelecidos em pormenor, para que estes 
possam cumprir as suas obrigações. Estes 
requisitos só deverão aplicar-se a 
quantidades totais superiores a uma 
tonelada de substância ou preparação. Em 
qualquer caso, os utilizadores a jusante 
deverão ter em consideração a utilização da 
substância e identificar e aplicar as medidas 
de gestão de risco adequadas. Os 

(54) Os requisitos para a realização de 
avaliações de segurança química pelos 
utilizadores a jusante devem também ser 
prescritos em pormenor, para que possam 
cumprir as suas obrigações. Em qualquer 
caso, os utilizadores a jusante deverão ter em 
consideração a utilização da substância e 
identificar e aplicar as medidas de gestão de 
risco adequadas. Os utilizadores a jusante 
devem transmitir informações sobre os 
riscos detectados na avaliação de 
segurança química da forma mais eficaz e 
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utilizadores a jusante deverão transmitir à 
Agência determinadas informações básicas 
sobre a utilização.

adequada ao utilizador da substância ou 
preparação numa determinada fase da 
cadeia de abastecimento/ciclo de vida e 
presta aconselhamento aos consumidores 
sobre a utilização segura do produto.

Or. en

Justificação

A presente alteração garante um rápido e eficaz fluxo de informações a nível da 
cadeia de abastecimento e da manipulação segura de artigos tanto aos consumidores, 
como aos utilizadores, incluindo os que utilizam substâncias no local de trabalho. 
Reposição da parte relevante da alteração 33 do PE.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer e Jonas 
Sjöstedt

Alteração 76
CONSIDERANDO 54

(54) Os requisitos para a realização de 
avaliações de segurança química pelos 
utilizadores a jusante deverão também ser 
estabelecidos em pormenor, para que estes 
possam cumprir as suas obrigações. Estes 
requisitos só deverão aplicar-se a 
quantidades totais superiores a uma 
tonelada de substância ou preparação. Em 
qualquer caso, os utilizadores a jusante 
deverão ter em consideração a utilização da 
substância e identificar e aplicar as medidas 
de gestão de risco adequadas. Os 
utilizadores a jusante deverão transmitir à 
Agência determinadas informações básicas 
sobre a utilização.

(54) Os requisitos para a realização de 
avaliações de segurança química pelos 
utilizadores a jusante devem também ser 
prescritos em pormenor, para que possam 
cumprir as suas obrigações. Os utilizadores 
a jusante deverão transmitir informações 
sobre os riscos detectados na avaliação de 
segurança química da forma mais eficaz e 
adequada ao utilizador da substância ou 
preparação numa determinada fase da 
cadeia de abastecimento/ciclo de vida e 
presta aconselhamento aos consumidores 
sobre a utilização segura do produto. Os 
utilizadores a jusante deverão transmitir à 
Agência determinadas informações básicas 
sobre a utilização.

Or. en

(Nova alteração - Nº 2, alínea c), do artigo 62º do Regimento e alteração 33 -
primeira leitura)
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(Associada ao nº 4, alínea c) do artigo 36º)

Justificação

A possibilidade de um limiar aplicável ao relatório de segurança química dos 
utilizadores a jusante criaria um incentivo perverso a que os fabricantes excluíssem 
do seu relatório as utilizações com um volume inferior a 1 tonelada, uma vez que tal 
não daria lugar a quaisquer obrigações para os utilizadores a jusante, o que criaria 
uma grave lacuna no tocante às informações de segurança relativas a pequenas 
utilizações. 

A presente alteração reflecte, por outro lado, a obrigação dos utilizadores a jusante 
informarem tanto a cadeia de abastecimento, como os consumidores.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt, Frieda Brepoels, Anders Wijkman e Dan Jørgensen

Alteração 77
CONSIDERANDO 58 BIS (novo)

(58 bis) A fim de evitar os ensaios em 
animais e reduzir os custos, o Centro 
Europeu de Validação de Métodos 
Alternativos de Ensaio (CEVMAE), deve 
ser consultado sobre as propostas de 
ensaios que impliquem animais 
vertebrados.

Or. en

(Alteração 37 - primeira leitura)

Justificação

O CEVMAE é a instituição central da UE no domínio dos métodos alternativos de 
ensaio. Uma vez que estão constantemente a ser desenvolvidos novos métodos 
alternativos de ensaio, o CEVMAE deveria ser consultado sobre as propostas de 
ensaios que impliquem animais vertebrados a fim de assegurar a utilização dos mais 
recentes conhecimentos. (Lucas & outros)

Atendendo à evolução em curso no domínio dos métodos alternativos de ensaio, a 
Agência deveria consultar especialistas detentores de conhecimentos, experiência e 
informações actualizados sobre os métodos alternativos. Alteração 37 - primeira 
leitura(Brepoels & Wijkman + Jørgensen)
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Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 78
CONSIDERANDO 63 BIS (novo)

(63) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana, 
nomeadamente, no caso de grupos 
populacionais relevantes e eventualmente 
de subpopulações vulneráveis, e do 
ambiente, as substâncias que suscitam 
elevada preocupação deverão merecer toda 
a atenção, de acordo com o princípio da 
precaução. Deverá ser concedida a 
autorização se as pessoas singulares ou 
colectivas que a solicitarem demonstrarem 
à autoridade que a concede que os riscos 
para a saúde humana e para o ambiente 
decorrentes da utilização da substância 
estão adequadamente controlados. Ou 
então, também poderá ser autorizada a 
utilização dessas substâncias se puder ser 
demonstrado que os benefícios 
sócio--económicos dela resultantes 
prevalecem face aos riscos que comportam 
e que não existem substâncias nem 
tecnologias alternativas adequadas 
económica e tecnicamente viáveis. Tendo 
em conta o bom funcionamento do mercado 
interno, é adequado que a Comissão seja a 
autoridade que concede a autorização.

(63) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana, em 
particular no caso das populações
vulneráveis e do ambiente, as substâncias 
com propriedades que suscitam elevada 
preocupação deverão ser tratadas com
precaução e só deverão ser autorizadas, se 
as empresas que as utilizam demonstrarem 
à autoridade que concede a autorização 
que não existem substâncias, nem 
tecnologias alternativas adequadas, que os 
benefícios para a sociedade resultantes da 
utilização dessas substâncias prevalecem 
face aos riscos que comportam e que os 
riscos 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

(Alteração 41 - primeira leitura)

Justificação

Sempre que possível, as substâncias de muito elevado risco serão substituídas por 
outras substâncias mais seguras e, quando utilizadas, os benefícios sócio-económicos 
serão tidos em conta e os riscos "adequadamente controlados". 

No âmbito do procedimento de autorização, cumpre votar particular atenção às 
populações vulneráveis.
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Alteração apresentada por Chris Davies e Lena Ek

Alteração 79
CONSIDERANDO 63

(63) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana, 
nomeadamente, no caso de grupos 
populacionais relevantes e eventualmente de
subpopulações vulneráveis, e do ambiente, 
as substâncias que suscitam elevada 
preocupação deverão merecer toda a 
atenção, de acordo com o princípio da 
precaução. Deverá ser concedida a 
autorização se as pessoas singulares ou 
colectivas que a solicitarem demonstrarem à 
autoridade que a concede que os riscos para 
a saúde humana e para o ambiente 
decorrentes da utilização da substância 
estão adequadamente controlados. Ou 
então, também poderá ser autorizada a 
utilização dessas substâncias se puder ser 
demonstrado que os benefícios 
sócio--económicos dela resultantes 
prevalecem face aos riscos que comportam 
e que não existem substâncias nem 
tecnologias alternativas adequadas 
económica e tecnicamente viáveis. Tendo 
em conta o bom funcionamento do mercado 
interno, é adequado que a Comissão seja a 
autoridade que concede a autorização.

(63) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana, 
nomeadamente, no caso de grupos 
populacionais relevantes e eventualmente de 
subpopulações vulneráveis, e do ambiente, 
as substâncias que suscitam elevada 
preocupação deverão merecer toda a 
atenção, de acordo com o princípio da 
precaução. Deverá ser concedida a 
autorização se as pessoas singulares ou 
colectivas que a solicitarem demonstrarem à 
autoridade que a concede que não existem 
substâncias nem tecnologias alternativas 
adequadas, que os benefícios para a 
sociedade resultantes da utilização dessas 
substâncias prevalecem face aos riscos que 
comportam e que os riscos estão 
adequadamente controlados. Tendo em 
conta o bom funcionamento do mercado 
interno, é adequado que a Comissão seja a 
autoridade que concede a autorização. 

Or. en

Justificação

As empresas pró-activas que investem em soluções mais seguras estão actualmente 
em situação de desvantagem no mercado. A disponibilidade de alternativas 
adequadas mais seguras deve ter sempre a primazia, o que promove a 
competitividade, a inovação e a substituição de substâncias químicas perigosas. 
Reposição da parte relevante da alteração 41 do PE.

Alteração apresentada por Frédérique Ries e Chris Davies

Alteração 80
CONSIDERANDO 63
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(63) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana, 
nomeadamente, no caso de grupos 
populacionais relevantes e eventualmente 
de subpopulações vulneráveis, e do 
ambiente, as substâncias que suscitam 
elevada preocupação deverão merecer toda 
a atenção, de acordo com o princípio da 
precaução. Deverá ser concedida a 
autorização se as pessoas singulares ou 
colectivas que a solicitarem demonstrarem à 
autoridade que a concede que os riscos para 
a saúde humana e para o ambiente 
decorrentes da utilização da substância 
estão adequadamente controlados. Ou 
então, também poderá ser autorizada a 
utilização dessas substâncias se puder ser 
demonstrado que os benefícios 
sócio--económicos dela resultantes 
prevalecem face aos riscos que comportam 
e que não existem substâncias nem 
tecnologias alternativas adequadas 
económica e tecnicamente viáveis. Tendo 
em conta o bom funcionamento do mercado 
interno, é adequado que a Comissão seja a 
autoridade que concede a autorização.

(63) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana, em 
particular no caso das populações 
vulneráveis e do ambiente, as substâncias 
que suscitam elevada preocupação deverão 
ser tratadas com precaução e só deverão ser 
autorizadas, se as empresas que as utilizam 
demonstrarem à autoridade que a concede 
que não existem substâncias nem 
tecnologias alternativas adequadas, que os 
benefícios para a sociedade resultantes da 
utilização dessas substâncias prevalecem 
face aos riscos que comportam e que os 
riscos estão adequadamente controlados. 
Tendo em conta o bom funcionamento do 
mercado interno, é adequado que a 
Comissão seja a autoridade que concede a 
autorização. 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

Para garantir um nível suficientemente elevado da saúde humana é necessário 
estabelecer um nível suficiente de protecção das populações vulneráveis. A versão do 
Conselho é claramente ais ténue do que a presente alteração, que repõe a alteração 
45 original do PE. 

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna 
Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle e Chris Davies

Alteração 81
CONSIDERANDO 64

(64) Poderão ser desenvolvidas 
metodologias para estabelecer limites para 
as substâncias cancerígenas e mutagénicas 

Suprimido
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tendo em conta os resultados dos PIR. O 
anexo relevante poderá ser alterado com 
base nessas metodologias, a fim de permitir 
a utilização de limiares quando for 
apropriado, no contexto da autorização do 
uso de substâncias cancerígenas e 
mutagénicas.

Or. en

Justificação

Deletes a new provision in the common position, since one single procedure should be 
used for the authorisation of substances of high concern. (Sacconi) 

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic 
aspects and adequate control into account. The Coucil focuses to a too large degree 
upon adequate control. It is not advisable to start to try to develop "safe" threshold 
levels for continued use of substances that can lead to cancer and change the DNA. 
(Wijkman & others)

The European Parliament should be involved in any decision to agree ‘acceptable 
death limits’ from chemicals that cause cancer and/or damage DNA. Such a change 
to the definition of ‘adequate control’ would allow almost all substances of high 
concern to claim ‘adequate control’, thereby fundamentally undermining REACH and 
the European Parliament’s view. (Davies)

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Marie-Noëlle 
Lienemann e Anne Ferreira

Alteração 82
CONSIDERANDO 85

(85) A estrutura da Agência deverá 
adequar-se às funções que tem de 
desempenhar. A experiência com agências 
comunitárias semelhantes dá algumas 
orientações a este respeito, embora a 
estrutura tenha de ser adaptada para 
satisfazer as necessidades específicas do 
presente regulamento.

(85) A estrutura da Agência deverá 
adequar-se às funções que tem de 
desempenhar. A experiência com agências 
comunitárias semelhantes dá algumas 
orientações a este respeito, embora a 
estrutura tenha de ser adaptada para 
satisfazer as necessidades específicas do 
presente regulamento. Neste contexto, será 
necessário prever a criação, no seio da
Agência, de um centro de excelência 
especializado em comunicação dos riscos e 
perigos associados a certas substâncias e 
preparações.

Or. en
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Justificação

Corresponde à alteração 45, primeira leitura. (Oomen-Ruijten & Prodi)

Em associação com a alteração ao considerando 84. Apresentação da alteração 45 
aprovada pelo Parlamento Europeu em primeira leitura. (Lienemann & Ferreira)

Alteração apresentada por Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Chris Davies

Alteração 83
CONSIDERANDO 88 BIS (novo)

(88 bis) Em consonância com o objectivo 
da promoção de ensaios que não envolvam 
animais, parte das taxas deve ser 
consagrada ao desenvolvimento de métodos 
alternativos aos ensaios em animais.

Or. en

Justificação

In order to achieve the objective of this Regulation to promote non-animal testing, it 
is necessary to make available more resources through the Agency for the 
development of non-animal test methods that can be used to meet the information 
requirements of this Regulation, also in view of the current lack of resources, the fact 
that companies have much to gain from alternative methods in terms of costs and 
accuracy, and that much research still needs to be done that companies are unable or 
unwilling to fund. Amendment first reading 47. (Brepoels & Wijkman)

Reducing non-animal tests. Successful first reading amendment. Development of 
non-animal testing methods has been often delayed by the refusal of companies to 
contribute towards the costs, even though the alternatives may prove cheaper and 
more accurate. (Davies)

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Dan 
Jørgensen

Alteração 84
CONSIDERANDO 92

(92) É necessário assegurar uma estreita 
cooperação entre a Agência e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, para 
que os pareceres científicos do Comité de 
Avaliação dos Riscos e do Comité de 

(92) É necessário assegurar uma estreita 
cooperação entre a Agência e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, para 
que os pareceres científicos do Comité de 
Avaliação dos Riscos, do Comité de Análise 
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Análise Sócio-Económica se baseiem em 
conhecimentos científicos e técnicos 
especializados apropriados e o mais vastos 
possível que se possam encontrar na 
Comunidade. Nesse mesmo sentido, os 
comités deverão poder contar com outros 
conhecimentos especializados particulares.

Sócio-Económica e do Comité para os 
Métodos Alternativos ao Ensaios Animais 
se baseiem em conhecimentos científicos e 
técnicos especializados apropriados e o mais 
vastos possível que se possam encontrar na 
Comunidade. Nesse mesmo sentido, os 
comités deverão poder contar com outros 
conhecimentos especializados particulares.

Or. en

(Nova alteração visando a coerência com a alteração 27 do relator (Lucas & outros))

Justificação

Associada à alteração 27 do relator, a bem da coerência. Se este novo comité for 
criado na Agência, tal deve aqui ser mencionado, uma vez que as disposições deste 
considerando são igualmente relevantes para o trabalho do Comité para os Métodos 
dos Ensaios com Animais. (Lucas & outros)

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 85
CONSIDERANDO 92 BIS (novo)

(92 bis) A fim de promover os ensaios que 
não envolvam animais, a Agência deverá 
ter por missão elaborar e executar uma 
política que garanta a adequada utilização 
de ensaios que não envolvam animais para 
gerar dados de avaliação dos riscos, a fim 
de dar cumprimento aos requisitos do 
presente regulamento. Para o efeito a 
Agência deve cooperar estreitamente com 
as estruturas existentes, designadamente, o 
Centro Europeu de Validação de Métodos e 
Ensaios Alternativos (CEVMA) e respectivo 
Comité Científico Consultivo (ESAC) e a 
Parceria Europeia para as Abordagens 
Alternativas aos Ensaios em Animais 
(EPAA), no intuito de aceder aos mais 
amplos conhecimentos científicos e 
técnicos relevantes disponíveis na 
Comunidade.

Or. en
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Justificação

Baseada na alteração 361 aprovada em primeira leitura. A alteração é reformulada 
visando facilitar a aceitação pelo Conselho. Ademais, recentes acontecimentos como 
a criação da Parceria Europeia para as Abordagens Alternativas aos Ensaios em 
Animais (EPAA) são tidos em conta no intuito de precaver duplas estruturas. 
Associada à alteração pelo mesmo proponente apresentada ao artigo 76º.

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 86
CONSIDERANDO 104

(104) Os relatórios sobre a aplicação do 
regulamento, apresentados periodicamente 
pelos Estados-Membros e pela Agência, 
serão um meio indispensável para 
acompanhar a aplicação do presente 
regulamento, bem como as tendências neste 
domínio. As conclusões extraídas dos 
resultados dos relatórios serão instrumentos 
úteis e práticos para a revisão do presente 
regulamento e, se necessário, para a 
formulação de propostas de alterações.

(104) Os relatórios sobre a aplicação do 
regulamento, apresentados periodicamente 
pelos Estados-Membros e pela Agência, 
serão um meio indispensável para 
acompanhar a aplicação do presente 
regulamento, bem como as tendências neste 
domínio. As conclusões extraídas dos 
resultados dos relatórios serão instrumentos 
úteis e práticos para a revisão do presente 
regulamento e, se necessário, para a 
formulação de propostas de alterações. Para 
o efeito, a Comissão deverá proceder a uma 
avaliação "ex post" do impacto do 
Regulamento após os primeiros cinco anos 
a contar do início da respectiva aplicação, 
para verificar se os objectivos inicialmente 
fixados foram atingidos e se o 
funcionamento do mercado interno, bem 
como a concorrência, foram preservados.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a importância do sistema regulamentar instituído pelo regulamento 
REACH, é necessário avaliar os resultados obtidos durante os primeiros anos de 
aplicação, a fim de verificar se os objectivos iniciais foram atingidos e, no caso 
contrário, proceder aos ajustamentos necessários. Alteração 51, primeira leitura.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 87
CONSIDERANDO 104 BIS (novo)
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(104 bis) No seu parecer de 10 de Março de 
2006 sobre a adequação das metodologias 
existentes para efeitos de avaliação dos 
potenciais riscos associados aos produtos 
das nanotecnologias fabricados ou 
acidentais, a Comissão Científica para os 
Riscos para a Saúde Emergentes e 
Recentemente Identificados (SCENIHR) 
assinalou importantes lacunas a nível dos 
conhecimentos necessários à avaliação dos 
riscos, incluindo a caracterização das 
nonopartículas, a detecção e medição das 
nanopartículas, a relação dose-resposta, o 
destino e persistência das nanopartículas 
no ser humano e no ambiente, bem como 
todos os aspectos toxicológicos e 
ético-soxicológicos relacionados com as 
nanopartículas. Esta comissão concluiu 
que as actuais metodologias dos riscos 
requerem algumas modificações a fim de 
mais bem tratar dos perigos associados à 
nanotecnologia, tendo, em particular, 
igualmente concluído que os métodos 
toxicológicos e ético-toxicológicos 
existentes podem não ser suficientes para 
tratar todos os aspectos relacionados às 
nanopartículas. As disposições do presente 
Regulamento deveriam garantir uma 
adequada avaliação da segurança das 
nanopartículas, enquanto condição prévia 
ao respectivo fabrico e colocação no 
mercado.

Or. en

(Nova alteração - Nº 2, alínea d) do artigo 62º do Regimento, a fim de ter em conta o 
parecer da SCENIHR de 10 de Março de 2006)

Justificação

Cumpre explicitar as maiores lacunas que, de acordo com a SCENIHR, subsistem a 
nível dos conhecimentos necessários à avaliação dos riscos das nanopartículas, mas 
também as suas conclusões quanto à necessidade de modificar os métodos existentes. 
Tal tem repercussões na avaliação da segurança das nanopartículas, devendo, por 
conseguinte conduzir a disposições específicas, bem como a um estudo específico das 
nanopartículas no contexto do presente regulamento.
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Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 88
CONSIDERANDO 112 BIS (novo)

(112 bis) As substâncias que ocorrem na 
natureza que sejam reproduzidas no âmbito 
de um processo de fabrico devem ser 
consideradas idênticas às ocorrentes na 
natureza, desde que o grau de pureza, a 
natureza das impurezas e o perfil de 
toxicidade sejam semelhantes.

Or. en

Justificação

Por razões de exequibilidade, o presente considerando clarifica que as substâncias 
naturais e as substâncias sintéticas equivalentes devem ser tratadas como iguais, 
dado tratar-se dos pontos de vista químico e físico da mesma substância. É 
indiferente, em particular porque não se trata da protecção da saúde ou do ambiente, 
que, por exemplo, a dolomite (isto é, o carbonato de cálcio) provenha de fontes 
naturais ou tenha sido fabricada por um processo químico. O processo de fabrico 
propriamente dito é regulamentado por outra legislação.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 89
CONSIDERANDO 113 BIS (novo)

(113 bis) O mais tardar em ...*, a Comissão 
transmitirá uma proposta com uma lista 
dos ingredientes autorizados para os 
produtos do tabaco, em conformidade com 
o artigo 12º da Directiva 2001/37/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de Junho de 2001, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas dos Estados-Membros no 
que respeita ao fabrico, à apresentação e à 
venda de produtos do tabaco1. 
* Seis meses a contara da entrada em vigor 
do presente Regulamento.
1 JO L 194 de 18.7.2001, p. 26

Or. en
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Justificação

Há já alguns anos que os aditivos utilizados no fabrico dos produtos do tabaco são 
sujeitos ao processo de registo e de autorização previsto na Directiva-quadro sobre o 
tabaco (Directiva 2001/37/CE). A Comissão foi instada a apresentar, até ao fim de 
2004, uma proposta de lista comum de ingredientes autorizados nos produtos do 
tabaco, com base nas informações transmitidas pelos Estados-Membros. A Comissão 
ainda não apresentou esta lista e é agora instada a exigir finalmente aos Estados-
Membros que dêem plena execução à Directiva relativa aos produtos do tabaco e 
cumpram as obrigações que lhes são impostas pelo Parlamento e pelo Conselho na 
referida Directiva. 

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta e Adriana Poli Bortone

Alteração 90
CONSIDERANDO 114 BIS (novo)

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

Or. it

Justificação

O desenvolvimento de um sistema de comunicação adequado e coerente baseado no 
risco facultará aos consumidores as informações e recomendações de que necessitam 
para utilizarem com segurança e eficácia as substâncias químicas e as preparações 
que as contenham.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Dan 



AM\629993PT.doc 29/119PE 378.589v01-00

PT

Jørgensen e Ria Oomen-Ruijten

Alteração 91
ARTIGO 1, PONTO 1

1. O presente regulamento tem por objectivo 
assegurar um elevado nível de protecção da 
saúde humana e do ambiente e garantir a 
livre circulação das substâncias no mercado 
interno, reforçando simultaneamente a 
competitividade e a inovação.

1. O presente regulamento tem por objectivo 
assegurar um elevado nível de protecção da 
saúde humana e do ambiente, garantir a livre 
circulação das substâncias – estremes ou 
contidas em preparações ou em artigos 
aumentar a transparência e promover os 
ensaios que não envolvam animais –, 
reforçando simultaneamente a 
competitividade e a inovação.

Or. en

(Nova alteração visando a coerência com a alteração do considerando 
correspondente. (Lucas & outros)

Justificação

Relacionada com a alteração ao considerando 1, apresentada pelos mesmos 
proponentes. (Lucas & outros)

Relacionada com a alteração ao considerando 1. Estes dois objectivos do presente 
Regulamento, contidos na Exposição de Motivos da Comissão, foram suprimidos pelo 
Conselho e devem ser repostos, atendendo à importância tanto do aumento da 
transparência, como da promoção dos ensaios que não envolvam animais, no quadro 
do presente Regulamento, quer para todos os intervenientes, quer para os cidadãos 
europeus. (Jørgensen + Oomen-Ruijten)

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 92
ARTIGO 1, PONTO 1

1. O presente regulamento tem por objectivo 
assegurar um elevado nível de protecção da 
saúde humana e do ambiente e garantir a 
livre circulação das substâncias no mercado 
interno, reforçando simultaneamente a 
competitividade e a inovação.

1. O presente regulamento tem por objectivo 
assegurar um elevado nível de protecção da 
saúde humana e do ambiente e garantir a 
livre circulação das substâncias no mercado 
interno, a transparência do processo de 
tomada de decisões e a promoção de testes 
que não envolvam animais, reforçando 
simultaneamente a competitividade e a 
inovação.
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Or. en

Justificação

Estes dois objectivos do Regulamento foram suprimidos pelo Conselho e devem ser 
reiterados.

Alteração apresentada por Amalia Sartori, Ria Oomen-Ruijten, Vittorio Prodi, Chris 
Davies, Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Alteração 93
ARTIGO 1, PONTO 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 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, em condições de utilização 
normais ou razoavelmente previsíveis. As 
suas disposições sustentam-se no princípio 
da precaução.

Or. en

Justificação

Corresponde à alteração 60 aprovada em primeira leitura. 

A presente alteração é congruente com a definição de “produto seguro”, tal como se 
encontra expressa na Directiva 2001/95/CE, relativa à segurança geral dos produtos, 
havendo que determinar a moldura e limites aos quais o objecto do presente 
Regulamento se aplica (Oomen-Ruijten & Prodi).

Trata-se de uma alteração bem sucedida no quadro da primeira leitura. (Davies)

A presente alteração é congruente com a definição de “produto seguro”, tal como se 
encontra expressa na Directiva 2001/95/CE, relativa à segurança geral dos produtos, 
havendo que determinar a moldura e limites aos quais o objecto do presente 
Regulamento se aplica.

Corresponde à alteração 60 aprovada em primeira leitura.



AM\629993PT.doc 31/119PE 378.589v01-00

PT

Alteração apresentada por Johannes Blokland e Jens-Peter Bonde

Alteração 94
ARTIGO 1, PONTO 3 BIS (novo)

3 bis. O presente Regulamento não obsta a 
que os Estados-Membros mantenham ou 
introduzam medidas de protecção mais 
estritas.

Or. en

Justificação

As diferenças que actualmente existem entre os diversos Estados-Membros em 
relação a um controlo dos níveis de poluição causados por substâncias químicas 
impõem que se lhes dê a oportunidade para manterem e introduzirem medidas mais 
restritivas de salvaguarda de um elevado nível de protecção da saúde humana e do 
ambiente. Procede-se deste modo para dar cumprimento ao nº 3 do artigo 95°, ao nº1 
do artigo 152º e ao nº 2 do artigo 153° do Tratado.

Se o Regulamento for aplicado sem esta garantia, alguns Estados-Membros ficarão 
com um nível de protecção inferior ao que têm hoje.

Alteração apresentada por Chris Davies e Amalia Sartori

Alteração 95
ARTIGO 1, PONTO 3 BIS (novo)

3 bis. A aplicação e a observância das 
disposições do presente Regulamento não 
podem, em circunstância alguma, implicar 
um aumento do fardo burocrático e 
administrativo para as pequenas e médias 
empresas.

Or. en

Justificação

Trata-se da alteração 63 da primeira leitura, que foi bem sucedida no seu propósito 
de evitar burocracia supérflua, designadamente, para as PME (Davies).
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Alteração apresentada por Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges, Péter Olajos e Avril Doyle

Alteração 96
ARTIGO 1, PONTOS 3 BIS, 3 TER E 3 QUATER (novo)

3 bis. Qualquer fabricante, importador ou 
utilizador a jusante que efectue ou tencione 
efectuar operações que envolvam uma 
substância, uma preparação ou um artigo 
do qual façam parte essa substância ou 
preparação, nomeadamente o seu fabrico, 
importação e aplicação, que saiba ou possa 
razoavelmente prever que essas operações 
podem desencadear efeitos negativos para a 
saúde humana ou para o ambiente, deve 
tomar todas as medidas que se afigurem 
razoavelmente exigíveis para evitar, limitar 
ou remediar esses efeitos, de preferência, 
através da adopção de um plano de 
substituição. Os produtores e utilizadores a 
jusante deverão seleccionar uma 
substância, para efeitos de produção e 
utilização, com base nas substâncias mais 
seguras disponíveis. Sempre que não haja 
alternativas, continuarão a trabalhar no 
sentido da substituição das substâncias com 
efeitos nocivos para a saúde humana ou 
para o ambiente.
3 ter. Qualquer fabricante, importador ou 
utilizador a jusante que forneça, no âmbito 
da sua actividade profissional ou 
comercial, uma substância ou preparação, 
ou um artigo do qual façam parte essa 
substância ou preparação, a um fabricante, 
importador ou utilizador a jusante, deve, na 
medida em que tal seja razoavelmente 
exigido, velar por uma comunicação e uma 
troca de informações adequadas, e, se 
necessário, prestar assistência técnica, para 
evitar, limitar ou remediar os efeitos 
negativos para a saúde humana ou para o 
ambiente.
3 quater. Dessas medidas, faz parte o dever 
de descrever, documentar e comunicar de 
forma transparente e adequada os riscos 
decorrentes da produção, utilização e 
eliminação de cada substância. 
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Or. en

Justificação

É necessário instituir o princípio geral da prudência. Trata-se da alteração 364 da 
primeira leitura, ligeiramente retocada, para estar mais conforme com as alterações 
que se reportam à substituição. 

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 97
ARTIGO 1, PONTOS 3 BIS e 3 TER (novos)

3 bis. Qualquer fabricante, importador ou 
utilizador a jusante:
a) que efectue ou tencione efectuar 
operações que envolvam uma substância 
ou preparação, ou um artigo do qual façam 
parte essa substância ou preparação, 
incluindo o seu fabrico, importação e 
aplicação, e que saiba ou possa 
razoavelmente prever que essas operações 
podem desencadear efeitos negativos para a 
saúde humana ou para o ambiente, deverá:
(i) tomar todas as medidas que possam ser 
razoavelmente exigidas para evitar, limitar 
ou remediar esses efeitos, e
(ii) descrever, documentar e comunicar de 
forma transparente e adequada os riscos 
decorrentes da produção, utilização e 
eliminação de cada substância;
b) que forneça, no âmbito da sua actividade 
profissional ou comercial, uma substância 
ou preparação, ou um artigo do qual façam 
parte essa substância ou preparação, a um 
fabricante, importador ou utilizador a 
jusante, deve, na medida em que tal seja 
razoavelmente exigível:
(i) velar por uma comunicação e uma troca 
de informações adequadas, e, se necessário, 
prestar assistência técnica, para evitar, 
limitar ou remediar os efeitos negativos 
para a saúde humana ou para o ambiente; 
e 
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(ii) descrever, documentar e comunicar de 
forma transparente e adequada os riscos 
decorrentes da produção, utilização e 
eliminação de cada substância.
3 ter. Os produtores e utilizadores a jusante 
deverão seleccionar uma substância, para 
efeitos de produção e utilização, com base 
nas substâncias mais seguras disponíveis.

Or. en

Justificação

Partes importantes da alteração 364 da primeira leitura foram de novo apresentadas. 
O princípio da prudência é uma parte essencial da primeira leitura do Parlamento 
Europeu e deverá, por conseguinte, ser reintroduzida. Não obstante, a alteração foi 
reformulada, para se tornar mais clara e de fácil compreensão. 

Alteração apresentada por Lena Ek, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone e 
Amalia Sartori

Alteração 98
ARTIGO 1, PONTO 3 QUATER (novo)

3 quater. Ao aplicar o presente 
Regulamento, a União Europeia definirá 
mecanismos de assistência e apoio às 
pequenas e médias empresas.

Or. en

Justificação

As PME são mais débeis financeira e tecnicamente do que as grandes empresas e 
exigem um apoio especial. Igual à alteração 64 da primeira leitura (Ek).

É importante que, também na parte normativa do Regulamento REACH, se tenha em 
conta a especificidade das PME, que carecem de uma assistência suplementar para 
poderem observar as respectivas disposições. Trata-se da alteração 64 da primeira 
leitura. (Foglietta & Poli Bortone)

Alteração 64 da primeira leitura. (Sartori)
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Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 99
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA C BIS) (nova)

c bis) outras substâncias utilizadas nas 
pilhas, que não as isentas nos termos do nº 
2 do artigo 4º e do artigo 3º da [Directiva 
2006/xx/CE];

Or. en

Justificação

Trata-se de agir em consonância com a Directiva relativa às pilhas e acumuladores, 
que veio reconhecer, em essência, a nocividade de substâncias como o cádmio e o 
mercúrio.

Alteração apresentada por  Georgs Andrejevs, Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer, 
Anne Laperrouze, Marios Matsakis, Vittorio Prodi e Ria Oomen-Ruijten 

Alteração 100
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA C BIS) (nova)

c bis) as substâncias das pilhas abrangidas 
pelo âmbito de aplicação da Directiva 
91/157/CEE (com a redacção que lhe foi 
dada pelas Directivas 91/86/CE e 
98/101/CE).

Or. en

Justificação

A directive on batteries has just been adopted and will come into force soon.
Therefore, there is no need for REACH to cover it. We need to avoid double 
legislation. (Andrejevs & others + Krahmer & Laperrouze)

Corresponds to Amendment 464 adopted in First Reading.

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt 
der Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von 
Batterien, die gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). 
Bisher lag der Fokus nur auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. 
Mit dieser neuen Zielrichtung der Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte 
hinsichtlich der stofflichen Risiken, der Risiken beim Umgang und der 
Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei Bedarf im Rahmen 
weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden. 
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Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien 
nicht um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen 
Batterieinhaltsstoffen unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. 
Das heißt, die Hersteller (inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann 
auch die Batterieindustrie selbst sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe 
unter REACH zu registrieren und hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu 
bewerten, so dass hier keine Lücken entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der 
Verwendung werden dann unter der Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer 
anderen Verwendung als in Batterien zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung 
in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Françoise Grossetête

Alteração 101
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA D BIS) (NOVA)

d bis) aeronaves, desde que tal isenção seja 
necessária para assegurar a observância 
dos requisitos essenciais da 
aeronavegabilidade e da segurança dos 
passageiros na aviação civil, tal como se 
encontra definida no Regulamento (CE) 
nº 1592/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de Julho de 2002, relativo 
a regras comuns no domínio da aviação 
civil e que cria a Agência Europeia para a 
Segurança da Aviação1.
1 JO L 240, de 07.09.2002, p. 1, com a redacção que 
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) Nº 1701/2003 
(JO L 243, de 27.09.2003, p. 5).

Or. en

Justificação

As isenções propostas para as aeronaves só deverão ser concedidas, se se puder 
demonstrar que são necessárias para assegurar o cumprimento dos requisitos de 
segurança comunitários no domínio na aviação civil.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten 

Alteração 102
ARTIGO 2, PONTO 2

2. Os resíduos, tal como definidos na 2. O presente Regulamento não é aplicável 
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Directiva 2006/12/CEE, de 15 de Julho de 
19751, na sua forma alterada, não 
constituem substâncias, preparações ou 
artigos na acepção do artigo 3º do presente 
regulamento.

aos resíduos, tal como definidos na 
Directiva 2006/12/CEE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

Or. en

Justificação

Reintroduz, em parte, a alteração 55 aprovada depois em primeira leitura.  Muitos 
resíduos constituem uma importante matéria-prima para diversas indústrias. A 
inclusão dos resíduos no REACH poderia representar uma grave ameaça para o 
sector da reciclagem.

Alteração apresentada por Urszula Krupa, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 
Breyer e Jonas Sjöstedt

Alteração 103
ARTIGO 2, PONTO 3

3. Os Estados-Membros podem aceitar 
derrogações do presente regulamento em 
casos específicos, no que se refere a 
determinadas substâncias estremes ou 
contidas em preparações ou artigos, 
quando necessário para os seus interesses 
em matéria de defesa.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este parágrafo entra em contradição com a ideia de haver condições de igualdade. O 
facto de os Estados-Membros poderem decidir sobre as suas próprias isenções 
levaria a uma distorção do mercado interno. Além disso, também é importante 
proteger os trabalhadores e o meio ambiente das substâncias produzidas no sector da 
defesa, à semelhança do que acontece com quaisquer outras substâncias (Krupa). 

Uma isenção de tal modo vaga e abrangente não encontra qualquer justificação. Os 
trabalhadores, os consumidores e o ambiente também devem ser protegidos das 
substâncias perigosas utilizadas no sector da defesa (Schlyter e outros).
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Alteração apresentada por  Philippe Busquin, Vittorio Prodi e Chris Davies

Alteração 104
ARTIGO 2, PONTO 4

4. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo da legislação comunitária ambiental 
e relativa ao local de trabalho, 
nomeadamente, da Directiva 89/391/CEE do 
Conselho, de 12 de Junho de 1989, relativa à 
aplicação de medidas destinadas a promover 
a melhoria da segurança e da saúde dos 
trabalhadores no trabalho, da 
Directiva 96/61/CEE do Conselho, 
de 24 de Setembro de 1996, relativa à 
prevenção e controlo integrados da poluição,
da Directiva 98/24/CE e da 
Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de acção 
comunitária no domínio da política da água, 
e da Directiva 2004/37/CE.

4. O presente regulamento aplica-se sem
prejuízo da legislação comunitária ambiental 
e relativa ao local de trabalho, 
nomeadamente, da Directiva 89/391/CEE do 
Conselho, de 12 de Junho de 1989, relativa à 
aplicação de medidas destinadas a promover 
a melhoria da segurança e da saúde dos 
trabalhadores no trabalho, da 
Directiva 96/61/CEE do Conselho, 
de 24 de Setembro de 1996, relativa à 
prevenção e controlo integrados da poluição, 
da Directiva 98/24/CE e da 
Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de acção 
comunitária no domínio da política da água, 
da Directiva 2004/37/CE e do Regulamento 
(CE) nº 1592/2002, sempre que isso seja 
necessário à criação e manutenção de um 
elevado nível de segurança na aviação civil 
da Europa.

Or. en

Justificação

The words "without prejudice to" must be understood as meaning "shall not affect" 
Community legislation. In other words, the implementation of REACH shall not 
prevent the achievement of objectives laid down by the Community legislation that is 
referred to in provision. In that respect, it must be noted that the main objective 
pursued by the EC Regulation 1592/2002 is to establish and maintain a high uniform 
level of civil aviation safety in Europe. In implementing REACH, the Commission and 
Member States' national competent authorities shall take account of the obligation 
incumbent to aircraft manufacturers to comply with safety standards established by 
the EASA, in particular with regard to suitable alternatives and maintenance 
constraints. (Busquin & Prodi) 

The words “without prejudice to” must be understood as meaning “shall not affect” 
Community legislation. In implementing REACH account must be taken of the 
obligation incumbent to aircraft manufacturers to comply with safety standards 
established by the European Aviation Safety Agency, in particular with regard to 
suitable alternatives and maintenance constraints. This amendment should be read in 
parallel with the proposed amendment to Article 59§8. (Davies)
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Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 105
ARTIGO 2, PONTO 4

4. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo da legislação comunitária ambiental 
e relativa ao local de trabalho, 
nomeadamente, da Directiva 89/391/CEE do 
Conselho, de 12 de Junho de 1989, relativa 
à aplicação de medidas destinadas a 
promover a melhoria da segurança e da 
saúde dos trabalhadores no trabalho1, da 
Directiva 96/61/CEE do Conselho, 
de 24 de Setembro de 1996, relativa à 
prevenção e controlo integrados da 
poluição2, da Directiva 98/24/CE e da 
Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
acção comunitária no domínio da política 
da água, e da Directiva 2004/37/CE.

4. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo da legislação comunitária ambiental 
e relativa ao local de trabalho e sem 
prejuízo, igualmente, das disposições mais 
restritivas que existam nas legislações 
nacionais de aplicação de tais diplomas,
nomeadamente:

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

b) da Directiva 90/394/CEE;
c) da Directiva 98/24/CE do Conselho;
d) da Directiva 96/61/CE do Conselho;
e) da Directiva 2000/60/CE do Conselho;
f) e da Directiva 2004/37/CE.

Or. en

Justificação

A Suécia, entre outros países, possui normas mais estritas de segurança no local de 
trabalho, razão por que se sugere a reformulação proposta na presente alteração, de 
molde a deixar clara a possibilidade de manter estes requisitos de índole mais 
restritiva.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Åsa Westlund

Alteração 106
ARTIGO 2, PONTO 4

4. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo da legislação comunitária ambiental 

4. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo da legislação comunitária ambiental 
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e relativa ao local de trabalho, 
nomeadamente, da Directiva 89/391/CEE do 
Conselho, de 12 de Junho de 1989, relativa 
à aplicação de medidas destinadas a 
promover a melhoria da segurança e da 
saúde dos trabalhadores no trabalho1, da 
Directiva 96/61/CEE do Conselho, 
de 24 de Setembro de 1996, relativa à 
prevenção e controlo integrados da 
poluição2, da Directiva 98/24/CE e da 
Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro 
de 2000, que estabelece um quadro de 
acção comunitária no domínio da política 
da água, e da Directiva 2004/37/CE.

e relativa ao local de trabalho e sem 
prejuízo, igualmente, das disposições mais 
restritivas que existam nas legislações 
nacionais de aplicação de tais diplomas,
nomeadamente:  

 

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

b) da Directiva 90/394/CEE do Conselho;
c) da Directiva 98/24/CE do Conselho;
d) da Directiva 96/61/CE do Conselho;
e) e da Directiva 2000/60/CE do Conselho.

Or. en

Justificação

Estas Directivas da CE sobre a legislação relativa ao local de trabalho baseiam-se 
no artigo 137° no Tratado da Roma. O artigo 137° estipula que as Directivas em 
vigor contendo normas mínimas não obstam a que os Estados-Membros mantenham 
ou introduzam medidas de protecção mais estritas nas suas legislações relativas ao 
local de trabalho ou ao ambiente. 

Alteração apresentada por Chris Davies, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud 
Breyer, Jonas Sjöstedt e Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 107
ARTIGO 2, PONTO 4 BIS (novo)

 4 bis. O presente Regulamento aplica-se 
sem prejuízo 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 cosméticos(1), relativas:
i) à proibição de ensaios em animais para 
os produtos cosméticos acabados e para os 
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ingredientes, ou combinações de 
ingredientes, desses produtos; e
ii) à comercialização de produtos 
cosméticos, cujos ingredientes, ou 
combinações de ingredientes, ou a sua 
formulação final, tenham sido testados em 
animais.
Na medida em que uma substância 
utilizada exclusivamente como ingrediente 
cosmético seja abrangida pelo presente 
Regulamento, não serão permitidos ensaios 
em animais que se encontrem proibidos nos 
termos da Directiva 76/768/CEE, na sua 
versão alterada, para efeitos da avaliação 
exigida pelo presente Regulamento em 
relação a essa substância.
______________________________

(1) JO L 262, de 27.7.1976, p. 169. Directiva 
modificada pela Directiva 2003/15/CE (JO L 66, de 
11.3.2003, p. 26) e com a última redacção que lhe 
foi dada pela Directiva 2006/65/CE da Comissão 
(JO L 198, de 20.7.2006)

Or. en

Justificação

Successful First Reading amendment 65. Ensures that relevant provisions of the 
Cosmetics Directive, intended to curb animal testing, will still apply under this 
Regulation. (Davies)

Cosmetic products and ingredients are covered by Council Directive 76/768/EEC. 
Article 4a of Directive 2003/15/EC of the European Parliament and of the Council, 
amending Directive 76/768/EEC, prohibits animal testing of cosmetic ingredients in 
the Community after 11 March 2009 and restricts the marketing in the Community of 
cosmetic products that have been tested on animals. This amendment ensures that the 
provisions of Directive 76/768/EEC as amended will apply under this Regulation. 
(Lucas & others)

Partly reinstates amendment 65 as adopted in first reading. The 7th amendment to the 
Cosmetic Directive aims at stepwise removing animal testing from the Cosmetic 
sector. This should not be undermined by REACH. (Roth-Behrendt)

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten 

Alteração 108
ARTIGO 2, PONTO 5, ALÍNEAS B BIS), B TER) E B QUATER) (novas)
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b bis) Em dispositivos médicos abrangidos 
pelo âmbito de aplicação das Directivas 
90/385/CEE, 93/42/CEE ou 98/79/CE;
b ter) Em produtos fitofarmacêuticos 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 91/414/CEE;
b quater) Em produtos biocidas abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 98/8/CE;

Or. en

Justificação

A presente alteração corresponde à alteração 466 aprovada em primeira leitura.     

Ela melhora e completa a posição do Conselho, reflectindo a votação realizada 
aquando da primeira leitura. 

Alteração apresentada por Philippe Busquin

Alteração 109
ARTIGO 2, PONTO 5, ALÍNEA B BIS) (nova)

b bis)  Em aeronaves, a fim de assegurar a 
observância dos requisitos essenciais da 
aeronavegabilidade e da segurança dos 
passageiros na aviação civil, como estipula 
o Regulamento (CE) nº 1592/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de Julho de 2002, relativo a regras comuns 
no domínio da aviação civil e que cria a 
Agência Europeia para a Segurança da 
Aviação.

Or. en

Justificação

As isenções propostas para as aeronaves só deverão ser concedidas, se se puder 
demonstrar que são necessárias para assegurar o cumprimento dos requisitos de 
segurança comunitários no domínio na aviação civil.
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Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko + Holger Krahmer e Dagmar Roth-
Behrendt

Alteração 110
ARTIGO 2, PONTO 5, ALÍNEA B BIS) (nova)

b bis)  Em dispositivos médicos abrangidos 
pelo âmbito de aplicação das Directivas 
90/385/CEE, 93/42/CEE ou 98/79/CE;

Or. en

Justificação

Atendendo à existência de Directivas específicas e dos respectivos instrumentos de 
gestão e de avaliação de riscos, os dispositivos médicos deverão ficar isentos do 
âmbito de aplicação do REACH. Esta perspectiva foi partilhada por uma maioria de 
votos aquando da primeira leitura do Parlamento Europeu. (Drčar Murko) 

Re-introduz, em parte, a alteração 466 aprovada em primeira leitura. (Roth-
Behrendt)

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt e Ria Oomen-Ruijten

Alteração 111
ARTIGO 2, PONTO 5, ALÍNEA B BIS) (nova)

b bis) Em pilhas, abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da Directiva [2006/…/CE].

Or. en

Justificação

Partly reinstates amendment 464 as adopted in first reading. Other than the 
amendment adopted in first reading, this amendment excludes the recently revised 
batteries directive not from the entire scope of the Regulation. This should open the 
way to a compromise with Council. (Roth-Behrendt)

Nach der Einigung im Vermittlungsausschuss zur Revision der Batterierichtlinie liegt 
der Hauptzweck der Batterierichtlinie nun auf dem Vermarktungsverbot von 
Batterien, die gefährliche Substanzen enthalten (Artikel 1 (1) Batterierichtlinie). 
Bisher lag der Fokus nur auf den Schwermetallen Quecksilber, Cadmium und Blei. 
Mit dieser neuen Zielrichtung der Batterierichtlinie können zukünftig alle Aspekte 
hinsichtlich der stofflichen Risiken, der Risiken beim Umgang und der 
Substitutionsmöglichkeiten bei allen Batterieinhaltsstoffen bei Bedarf im Rahmen 
weiterer Revisionen der Batterierichtlinie geregelt werden.
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Bei der Ausnahme geht es ausschließlich um die Verwendung von Stoffen in Batterien 
nicht um die Herstellung. Die Herstellung von heutigen und zukünftigen 
Batterieinhaltsstoffen unterliegt in jedem Fall der kommenden REACH-Verordnung. 
Das heißt, die Hersteller (inklusive Importeure) von Batterieinhaltsstoffen (dies kann 
auch die Batterieindustrie selbst sein) sind in jedem Fall verpflichtet, diese Stoffe 
unter REACH zu registrieren und hinsichtlich ihrer intrinsischen Eigenschaften zu 
bewerten, so dass hier keine Lücken entstehen. Die tatsächlichen Risiken bei der 
Verwendung werden dann unter der Batterierichtlinie geprüft. Sofern die Stoffe einer 
anderen Verwendung als in Batterien zugeführt werden, gilt die REACH-Verordnung 
in vollem Umfang. (Oomen-Ruijten)

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 112
ARTIGO 3, PONTO 2

2. Preparação: uma mistura ou solução 
composta por duas ou mais substâncias;

2. Preparação: uma mistura ou solução 
composta por duas ou mais substâncias; as 
preparações especiais (como as ligas 
metálicas) são preparações que podem ser 
avaliadas com base nas suas propriedades 
intrínsecas;

Or. de

Justificação

Esta alteração corresponde à alteração 67 aprovada em primeira leitura. É 
necessária para incorporar no articulado do regulamento a intenção expressa no 
considerando 27 da posição comum e conferir maior importância às propriedades 
das preparações especiais (como, por exemplo, as ligas metálicas, mas também, 
eventualmente, o vidro).

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer e Jonas 
Sjöstedt

Alteração 113
ARTIGO 3, PONTO 3

3. Artigo: um objecto ao qual, durante a 
produção, é dada uma forma, superfície ou 
desenho específico que é mais determinante 
para a sua utilização final do que a sua 
composição química;

3. Artigo: um objecto de fabrico humano, 
composto por uma ou mais peças, cada 
uma delas composta por um ou mais 
materiais homogéneos contendo 
substância(s) e/ou preparação 
(preparações), ao qual, durante a produção, 
é dada uma forma, superfície ou desenho 
específico que é mais determinante para a 
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sua utilização final do que a sua composição 
química;

Or. en

(Combinação das alterações 479/rev e 352 – primeira leitura, e de uma nova 
alteração, Norma 62(2(d) – relatório final do projecto de implementação REACH 3.8, 
RIP 3.8, sobre os requisitos relativos às substâncias presentes em artigos acabados, 

aprovado em 26 de Maio de 2006, que constitui um facto novo)

Justificação

A definição de um artigo deveria referir-se explicitamente ao facto de ele ser 
constituído por uma ou mais partes, cada uma composta por um ou mais materiais 
homogéneos, os quais, por sua vez, podem conter substâncias ou preparações, 
particularmente no que se refere ao limiar de 0,1% constante do n° 2 do artigo 7°. 
Este aspecto afigura-se indispensável para fazer face ao RIP 3.8.. O limiar deveria 
aplicar-se às substâncias presentes em materiais homogéneos num determinado 
artigo, e não a todo o artigo, em conformidade com outros diplomas legislativos 
comunitários em vigor (por exemplo, a Directiva RoHS, relativa à limitação da 
utilização de certas substâncias perigosas nos equipamentos eléctricos e 
electrónicos). Se assim não fosse, o nº 2 do artigo 7º ficaria quase desprovido de 
sentido, criando uma desigualdade de condições entre os importadores e os 
produtores comunitários.

Alteração apresentada por Urszula Krupa, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 
Ferreira, Dan Jørgensen e Åsa Westlund

Alteração 114
ARTIGO 3, PONTO 3

3. Artigo: um objecto ao qual, durante a 
produção, é dada uma forma, superfície ou 
desenho específico que é mais determinante 
para a sua utilização final do que a sua 
composição química;

3. Artigo: um objecto constituído por um 
material homogéneo, ao qual, durante a 
produção, é dada uma forma, superfície ou 
desenho específico que é mais determinante 
para a sua utilização final do que a sua 
composição química;

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura a observância da legislação comunitária existente (a
Directiva 76/769/CEE, relativa à limitação da colocação no mercado e da utilização 
de algumas substâncias e preparações perigosas, a Directiva 2000/53/CE, relativa 
aos veículos em fim de vida, e a Directiva RoHS, relativa à limitação da utilização de 
certas substâncias perigosas nos equipamentos eléctricos e electrónicos). Além disso, 
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o texto do Conselho lesaria os interesses da indústria da UE, pois acarretaria 
desvantagens competitivas para os produtores comunitários de artigos complexos em 
relação aos importadores desses mesmos artigos.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 115
ARTIGO 3, PONTO 5 BIS (novo)

5 bis. Nanopartícula: uma substância 
fabricada com uma ou mais dimensões de 
100 nanómetros, ou menos

Or. en

(Nova alteração – Norma 62(2)(d), para ter em conta o Parecer Modificado do 
Comité Científico dos Riscos para a Saúde Emergentes e Recentemente Identificados 

(CCRSERI), de 10 de Março de 2006, subordinado ao título “A Adequação das 
Metodologias existentes para a Avaliação dos Riscos potenciais associados aos 

Produtos fabricados e adventícios das Nanotecnologias”)

Justificação

A presente alteração articula-se com as alterações apresentadas pelos mesmos 
autores aos artigos 14º, 56º, 57º e Anexo III. Uma definição de nanopartícula é 
necessária para clarificar o âmbito de aplicação das disposições recém-introduzidas 
neste âmbito.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten 

Alteração 116
ARTIGO 3, PONTO 22

22. Investigação e desenvolvimento 
científicos: qualquer tipo de experimentação 
científica, análise ou investigação química 
realizadas em condições controladas, num 
volume inferior a uma tonelada por ano;

22. Investigação e desenvolvimento 
científicos: qualquer tipo de experimentação 
científica, análise ou investigação química 
realizadas em condições controladas;  

Or. en

Justificação

A presente alteração corresponde à alteração 75 aprovada em primeira leitura. 

O volume máximo de uma tonelada por ano limita indevidamente a liberdade no 
campo da Ciência e da investigação.
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Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 117
ARTIGO 3, PONTO 23 BIS (novo)

 23 bis. Utilização indevida: uma utilização 
desaconselhada pelo registando aos 
utilizadores a jusante por razões 
cientificamente fundamentadas de falta de 
segurança;

Or. en

Justificação

Há que aduzir argumentos em abono dos motivos por que uma utilização é indevida. 
A presente alteração corresponde às alterações 76-77 da primeira leitura.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten 

Alteração 118
ARTIGO 3, PONTO 25

25. Utilização identificada: uma 
utilização de uma substância, estreme ou 
contida numa preparação, ou uma 
utilização de uma preparação, prevista 
por um agente da cadeia de 
abastecimento, incluindo a sua própria 
utilização ou uma utilização de que lhe é 
dado conhecimento por escrito por um 
utilizador imediatamente a jusante;

25. Utilização identificada: uma utilização 
de uma substância, estreme ou contida numa 
preparação, ou uma utilização de uma 
preparação, prevista por um agente da cadeia 
de abastecimento, incluindo a sua própria 
utilização, ou uma utilização de que lhe é 
dado conhecimento por escrito por um 
utilizador imediatamente a jusante, e que é 
comunicada ao utilizador a jusante em 
causa; 

Or. en

Justificação

Deve ficar estipulada a obrigação de o produtor e os fornecedores comunicarem ao 
utilizador a jusante quais as utilizações devidas e quais as que o não são. De outro 
modo, o utilizador a jusante ficará sem saber se deverá registar-se , ou não.
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Alteração apresentada por Lena Ek e Amalia Sartori

Alteração 119
ARTIGO 3, PONTO 29

29. Por ano: por ano civil, salvo indicação 
em contrário;

29. Por ano: por ano civil. Excepto no caso 
de novas substâncias, e salvo indicação em 
contrário, as quantidades anuais serão 
calculadas com base nos volumes médios 
de produção dos três anos civis 
imediatamente anteriores, durante os quais 
a substância tenha sido, de facto, produzida 
pelo fabricante;

Or. en

Justificação

As flutuações de mercado deverão ser tidas em conta, de maneira a evitar que elas 
afectem o registo, a avaliação e a autorização (das substâncias existentes). A 
presente alteração é idêntica à alteração 78 da primeira leitura (Ek).

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt, Frédérique Ries, Chris Davies e Urszula Krupa

Alteração 120
ARTIGO 3, PONTO 30 BIS (novo)

30 bis. Populações vulneráveis: seres 
humanos sensíveis, incluindo recém-
nascidos, bebés, crianças, mulheres 
grávidas, mulheres lactantes, pessoas de 
saúde frágil e com imunodeficiência, 
idosos, pessoas geneticamente sensíveis e 
outros grupos de risco identificados.

Or. en

(Alteração 80 - primeira leitura)

Justificação

The Council wording of Article 3 has no definition of the term vulnerable populations 
although is used in the text. A definition is essential to ensure that susceptible 
populations are identified and that measures can be taken accordingly to reduce the 
risks to and exposures of these populations. (Schlyter & others)

The Council wording of Article 3 has no definition of the term 'vulnerable 
populations' which is used in the text. The EP amendment adopted at 1st reading (Am. 
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80) specifies the meaning of this term, and this amendment simply retables the 
Parliament's definition. (Ries, Davies) 

The Council wording of Article 3 has no definition of the term ’vulnerable 
populations’ although it is used in the text. EP amendment 80 providing this definition 
is re-tabled. (Krupa)

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten 

Alteração 121
ARTIGO 3, PONTO 35

35. Cenário de exposição: conjunto das 
condições que descrevem o modo como a 
substância é fabricada ou utilizada durante o 
seu ciclo de vida e como o fabricante ou
importador controla, ou recomenda aos 
utilizadores a jusante que controlem, a 
exposição de pessoas e do ambiente. Os 
cenários de exposição podem abranger um 
processo ou utilização específicos ou vários 
processos ou utilizações, consoante 
adequado;

35. Cenário de exposição: conjunto das 
condições, incluindo as medidas de gestão 
de riscos, que descrevem o modo como a 
substância é fabricada ou utilizada durante o 
seu ciclo de vida e como o fabricante e o
importador controlam, ou recomendam aos 
utilizadores a jusante que eventualmente
controlem, a exposição de pessoas e do 
ambiente. Os cenários de exposição podem 
abranger um processo ou utilização 
específicos ou vários processos ou 
utilizações, consoante adequado, sempre que 
esses processos ou essas utilizações possam 
ser descritos em termos de categorias de 
utilização e exposição, de acordo com a 
definição vigente;

Or. en

Justificação

A presente alteração corresponde à alteração 376 aprovada em primeira leitura.

A definição esclarece que a gestão de riscos é uma parte importante do cenário de 
exposição, tal como estipula o ANEXO I. Ela esclarece também o facto de as diversas 
utilizações e os diversos processos poderem igualmente ser descritos em termos de 
categorias de utilização e de exposição. 

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten 

Alteração 122
ARTIGO 3, PONTO 36

36. Categoria de utilização e exposição: um 36. Categoria de utilização e exposição: as



PE 378.589v01-00 50/119 AM\629993PT.doc

PT

cenário de exposição que abrange uma 
ampla gama de processos ou utilizações;

principais categorias de utilização 
(designadamente, utilização industrial, 
utilização profissional e utilização pelos 
consumidores), as vias de exposição 
significativas (designadamente, oral,
dérmica, por inalação ou ambiental) e os 
padrões de exposição (designadamente, 
frequente, acidental, ocasional, contínua).

Or. en

Justificação

A presente alteração corresponde à alteração 377 aprovada em primeira leitura.

Esta definição descreve a estrutura das categorias de utilização e exposição, tal como 
são definidas no ANEXO VI, nº 6. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 123
ARTIGO 3, PONTOS 36 BIS E 36 TER (novo)

36 bis. Categorias de utilização: a 
categorização de utilizações, distinguindo 
entre utilização industrial, utilização 
profissional e utilização pelos 
consumidores.
36 ter. Categorias de exposição: a 
categorização de exposições em função das 
vias de absorção humana relevantes, das 
vias de penetração no ambiente e da 
duração e frequência da exposição.

Or. de

Justificação

Esta alteração corresponde às alterações 434 e 435 aprovadas em primeira leitura. 
Destina-se a clarificar, como complemento do nº 3 do artigo 36º da posição comum, o 
que se entende por categorias de utilização e categorias de exposição. Esta definição 
clara no articulado do regulamento pode, por um lado, ser necessária para o pré-
registo, para que os utilizadores a jusante possam facilmente verificar se o 
fornecedor também prevê um registo da utilização pretendida. Por outro lado, uma 
definição simples e clara é necessária para a avaliação da exposição e para a 
comunicação na cadeia de fornecimento através de uma ficha de dados relativos à 
segurança, sendo, em particular, indispensável para os utilizadores a jusante.
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Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 124
ARTIGO 3, PONTO 39 BIS (novo)

39 bis. Minerais: uma combinação de 
elementos não orgânicos, como os que se 
encontram na crosta terrestre, com um 
conjunto característico de composições 
químicas, de formas cristalinas e de 
propriedades físico-químicas.

Or. en

Justificação

A presente alteração reitera a alteração 676 aprovada em primeira leitura.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten 

Alteração 125
ARTIGO 6, PONTO 1

1. Salvo disposição em contrário prevista no 
presente regulamento, o produtor ou o 
importador de uma substância, estreme ou 
contida numa ou várias preparações em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano, apresentará um registo à 
Agência.

1. Salvo disposição em contrário prevista no 
presente regulamento, o produtor ou o 
importador de uma substância, estreme ou 
contida numa ou várias preparações em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano, apresentará um registo à 
Agência. Em vez de apresentar vários 
registos para cada uma das substâncias de 
determinada preparação, o fabricante ou 
importador da preparação podem, em 
alternativa, apresentar um só registo para a 
preparação; nesse caso, os requisitos 
relacionados com a substância aplicam-se 
à preparação.

Or. en

Justificação

As preparações são indispensáveis para a produção de produtos específicos. Uma vez 
que é frequente haver mais de 10 substâncias diferentes numa só preparação, deverá 
ser possível, em casos individuais, proceder ao registo da preparação no seu todo. 
Faz pouco sentido, primeiro, testar e registar todas as substâncias simples 
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desconhecidas (com recurso à prática extensiva de ensaios com animais), apenas e só 
para posteriormente consolidar toda a informação relativa a uma única avaliação da 
preparação. A nova formulação viabiliza a possibilidade de uma redução 
significativa dos ensaios com animais. É frequente as empresas disporem já da 
informação e dos dados relativos à preparação, mas não dos elementos referentes a 
cada uma das substâncias existentes nas preparações. 

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 126
ARTIGO 6, PONTO 1

1. Salvo disposição em contrário prevista no 
presente regulamento, o produtor ou o 
importador de uma substância, estreme ou 
contida numa ou várias preparações em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano, apresentará um registo à 
Agência.

1. Salvo disposição em contrário prevista no 
presente regulamento, o produtor ou o 
importador de uma substância estreme, em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano, apresentará um registo à 
Agência.

Salvo disposição em contrário prevista no 
presente regulamento, o produtor ou 
importador de uma substância contida 
numa preparação, ou em várias 
preparações, em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano, 
apresentará um registo à Agência, caso o 
registo não tenha sido efectuado 
anteriormente, ao abrigo do disposto no 
parágrafo anterior.

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende alcançar um compromisso com o Conselho, reiterando, 
em parte, o texto da primeira leitura.

A formulação actual cria confusão entre os produtores e os importadores de 
preparações no que diz respeito aos seus deveres. Não fica claro se existe a 
obrigação de apresentar registos para as substâncias presentes nas preparações, 
independentemente de as próprias substâncias já terem sido registadas, e vice-versa. 
O esclarecimento proposto pela presente alteração é indispensável à manutenção da 
certeza jurídica.
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Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 127
ARTIGO 6, PONTO 3

3. O fabricante ou importador de um 
polímero apresentará à Agência um registo
da ou das substâncias monoméricas ou 
outras substâncias que ainda não tenham 
sido registadas por um agente situado a 
montante na cadeia de abastecimento, caso 
se verifiquem ambas as condições seguintes:

3. O fabricante ou importador de um 
polímero apresentará à Agência uma 
notificação da(s) substância(s)
monomérica(s) não registada(s) por um 
agente situado a montante na cadeia de 
abastecimento, ou de outra(s) substância(s) 
não registada(s), excepto nas situações em 
que tais substâncias monoméricas 
formadas durante a síntese não possam ser 
isoladas, caso se verifiquem ambas as 
condições seguintes:

a) o polímero é composto por 2% em massa 
(m/m), pelo menos, dessa ou dessas 
substâncias monoméricas ou de outras 
substâncias sob a forma de unidades 
monoméricas e substâncias quimicamente 
ligadas;

a) O polímero é composto por 2% em massa 
(m/m), pelo menos, dessa ou dessas 
substâncias monoméricas ou de outras 
substâncias;

b) a quantidade total desse(s) monómero(s) 
ou dessa(s) outra(s) substância(s) perfaz uma 
tonelada ou mais por ano.

b) a quantidade total desse(s) monómero(s) 
ou dessa(s) outra(s) substância(s) perfaz uma 
tonelada ou mais por ano.

A notificação desse monómero, ou dessa
substância, incluirá as seguintes 
informações, no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o 
artigo 110º:
i) a identificação e as informações de 
contacto do produtor ou importador;
ii) a identidade do monómero, ou da 
substância, tal como estipula o ponto 2 do 
Anexo IV;
iii) a classificação da substância;
iv) uma descrição breve da utilização do 
polímero.
O registo previsto no presente título será 
apresentado no caso das substâncias 
monoméricas não registadas, fabricadas ou 
importadas em quantidades superiores a 
1000 toneladas por ano. O registo incluirá 
a informação especificada no Anexo VII, 
para além da informação acima referida.
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As substâncias monoméricas não 
registadas, ou outras substâncias não 
registadas, são substâncias que não foram 
registadas pelo fabricante que fornece 
essas substâncias ao fabricante de 
polímeros.
Todavia, se as substâncias monoméricas, 
ou outras substâncias não registadas, 
tiverem sido registadas pelo fabricante 
original, ou por um seu representante 
designado, o fabricante de polímeros pode 
utilizar esse registo, desde que o registando 
tenha indicado que o utiliza no fabrico de 
polímeros.

Or. en

Justificação

Re-tabling of Amendment 433 / 584 (first reading). Importers/manufacturers of 
polymers do not place monomer substances or other substances used to make 
polymers on the EU market. The purpose of monomers is to react with other 
monomers to form polymers. As a result, monomers no longer exist in the end-
product, i.e. the polymer. Polymers, which are temporarily exempted from REACH, 
are recognised as being generally safe, posing limited risks to human health and the 
environment.

Requiring full registration of reacted monomers, or of substances that no longer exist 
in polymers, is therefore disproportionate to the potential risks that these monomers 
may present to health or the environment. To ensure proportionality and consistency 
with provisions on Substances in Articles, a notification of the monomer substances 
used to make polymers should be submitted to the Agency. The Agency may, in turn, 
require manufacturers or importers of polymers to submit a registration for any 
residual monomers or monomers that have only incompletely reacted to form the 
polymer if they present a risk to health and/or the environment.

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of 
REACH, where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers 
should register monomer substances used to make polymers in accordance with the 
set conditions.

Alteração apresentada por Chris Davies, Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Vittorio 
Prodi

Alteração 128
ARTIGO 6, PONTO 3

3. O fabricante ou importador de um 3. O fabricante ou importador de um 
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polímero apresentará à Agência um registo
da ou das substâncias monoméricas ou 
outras substâncias que ainda não tenham 
sido registadas por um agente situado a 
montante na cadeia de abastecimento, caso 
se verifiquem ambas as condições seguintes:

polímero apresentará à Agência uma 
notificação da ou das substâncias 
monoméricas ou outras substâncias que 
ainda não tenham sido notificadas ou 
registadas, caso se verifiquem ambas as 
condições seguintes:

a) o polímero é composto por 2% em massa 
(m/m), pelo menos, dessa ou dessas 
substâncias monoméricas ou de outras 
substâncias sob a forma de unidades 
monoméricas e substâncias quimicamente 
ligadas;

a) o polímero é composto por 2% em massa 
(m/m), pelo menos, dessa ou dessas 
substâncias monoméricas ou de outras 
substâncias sob a forma de unidades 
monoméricas e substâncias quimicamente 
ligadas;

b) a quantidade total desse(s) monómero(s) 
ou dessa(s) outra(s) substância(s) perfaz uma 
tonelada ou mais por ano.

b) a quantidade total desse(s) monómero(s) 
ou dessa(s) outra(s) substância(s) perfaz uma 
tonelada ou mais por ano.

A notificação desse monómero, ou dessa 
substância, incluirá as seguintes 
informações, no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o 
artigo 110º:
i) a identificação e as informações de 
contacto do produtor ou importador;
ii) a identidade do monómero, ou da 
substância, tal como estipula o ponto 2 do 
Anexo IV;
iii) a classificação da substância;
iv) uma descrição breve da utilização do(s) 
polímero(s).
(v) a indicação da presença, ou não, da 
substância como uma impureza no 
polímero num grau de concentração, em 
massa, igual ou superior a 0,1%.
3a. A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de polímeros apresentem um 
registo para qualquer substância 
monomérica, ou quaisquer outras 
substâncias notificadas de acordo com o 
disposto no ponto 3 do artigo 6º, caso se 
verifiquem todas as condições seguintes:
a) a substância monomérica, ou qualquer 
outra substância, estar(em) presente(s) sob 
a forma de uma impureza resultante da 
reacção de formação do polímero; 
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b) tal impureza estar presente numa 
concentração superior a 0,1% em massa 
(m/m);
c) a Agência ter razões para suspeitar que a 
impureza é libertada do polímero e que essa 
libertação constitui um risco para a saúde 
humana ou para o ambiente.

Or. en

Justificação

(Tendo em vista a obtenção de um compromisso com o Conselho)

O objectivo dos monómeros é reagir com outros monómeros para formar polímeros. 
Uma vez a reacção concluída, os monómeros deixam de existir no polímero. Exigir o 
registo completo dos monómeros depois de concluída a reacção é um exagero, 
atendendo aos riscos potenciais que estes monómeros podem representar para a 
saúde e o ambiente. Para salvaguardar a proporcionalidade e a congruência com o 
artigo 7°, deverá ser submetida à Agência uma notificação dos monómeros utilizados 
para fabricar os polímeros. A Agência poderá, então, exigir que os fabricantes ou 
importadores de polímeros submetam um registo para quaisquer monómeros 
residuais, caso eles constituam um risco para saúde ou para o ambiente.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten 

Alteração 129
ARTIGO 6, PONTO 3

3. O fabricante ou importador de um 
polímero apresentará à Agência um registo 
da ou das substâncias monoméricas ou 
outras substâncias que ainda não tenham 
sido registadas por um agente situado a 
montante na cadeia de abastecimento, caso 
se verifiquem ambas as condições seguintes:

3. O fabricante ou importador de um 
polímero apresentará à Agência um registo 
da ou das substâncias monoméricas ou 
outras substâncias que ainda não tenham 
sido registadas por um agente situado a 
montante na cadeia de abastecimento, 
excepto nas situações em que tais 
substâncias monoméricas formadas 
durante a síntese não possam ser isoladas, 
caso se verifiquem ambas as condições 
seguintes:

a) o polímero é composto por 2% em massa 
(m/m), pelo menos, dessa ou dessas 
substâncias monoméricas ou de outras 
substâncias sob a forma de unidades 
monoméricas e substâncias quimicamente 
ligadas;

a) o polímero é composto por 2% em massa 
(m/m), pelo menos, dessa ou dessas 
substâncias monoméricas ou de outras 
substâncias sob a forma de unidades 
monoméricas e substâncias quimicamente 
ligadas;

b) a quantidade total desse(s) monómero(s) b) a quantidade total desse(s) monómero(s) 
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ou dessa(s) outra(s) substância(s) perfaz uma 
tonelada ou mais por ano.

ou dessa(s) outra(s) substância(s) perfaz uma 
tonelada ou mais por ano.

A notificação desse monómero, ou dessa 
substância, incluirá as seguintes 
informações, no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o 
artigo 110º:
i) a identificação e as informações de 
contacto do produtor ou importador;
ii) a identidade do monómero, ou da 
substância, tal como estipula o ponto 2 do 
Anexo VI;
iii) a classificação da substância;
iv) uma breve descrição da utilização do 
polímero.
O registo previsto no presente título será 
apresentado no caso das substâncias 
monoméricas ou de outras substâncias não 
registadas, fabricadas ou importadas em 
quantidades superiores a 1000 toneladas 
por ano. O registo incluirá a informação 
especificada no Anexo VII, para além da 
informação acima referida.

Or. en

Justificação

In line with Amendments 584 & 433 adopted in First Reading. 

Polymers, which are temporarily exempted from REACH, are recognised as being 
generally safe.

Requiring full registration of reacted monomers, is therefore disproportionate to the 
potential risks that these monomers may present to health or the environment once 
they have been converted into polymers. To ensure proportionality and consistency 
with provisions on Substances in Articles, a notification of the monomer substances 
used to make polymers should be submitted to the Agency. 

In addition, and consistent with the underlying tonnage/exposure philosophy of 
REACH, where the 1000 tonne threshold is exceeded, manufacturers and importers 
should register monomer substances used to make polymers in accordance with the 
set conditions.
Further, some monomers are formed in the production process and immediately 
continue to react. Registration is thus impossible except at an indefensibly high cost.
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Alteração apresentada por Lena Ek + Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna 
Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle +Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 

Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Alteração 130
ARTIGO 7

1. O produtor ou importador de artigos 
apresentará à Agência um registo para cada 
substância contida nesses artigos caso se 
verifiquem ambas as condições seguintes:

1. O produtor ou importador de artigos 
apresentará à Agência um registo para cada 
substância contida nesses artigos caso se 
verifiquem ambas as condições seguintes:

a) a substância está presente nos artigos em 
quantidades que perfazem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,

a) a substância está presente nos artigos em 
quantidades que perfazem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,

b) a substância destina-se a ser libertada em 
condições de utilização normais ou 
razoavelmente previsíveis.

b) a substância destina-se a ser libertada em 
condições de utilização normais ou 
razoavelmente previsíveis.

A apresentação do registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida em 
conformidade com o Título IX.

A apresentação do registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida em 
conformidade com o Título IX.

2. O produtor ou importador dos artigos 
notificará a Agência, nos termos do disposto 
no n.º 3 do presente artigo, quando uma 
substância satisfaça os critérios previstos no 
artigo 56.º e seja identificada de acordo com 
o n.º 1 do artigo 58.º, caso se verifiquem 
ambas as condições seguintes:

2. O produtor ou importador dos artigos 
notificará a Agência, nos termos do disposto 
no n.º 3 do presente artigo, quando uma 
substância satisfaça os critérios previstos no 
artigo 56.º e seja identificada de acordo com 
o n.º 1 do artigo 58.º, nos casos em que:

a) a substância está presente nos artigos em 
quantidades que perfazem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,

Suprimido

b) a substância está presente nos artigos 
numa concentração superior a 0,1% em 
massa (m/m).

b) a substância esteja presente nos artigos 
numa concentração superior a 0,1% em 
massa (m/m) numa parte homogénea do 
artigo.
b bis) os limites de concentração específicos 
da substância inferiores ao limiar de 0,1% 
possam ser adoptados em conformidade 
com o procedimento referido no n.° 3 do 
artigo 130.°;
b ter) o produtor ou importador não 
possam excluir a possibilidade de exposição 
à substância, quer do público, quer do 
ambiente, ao longo do ciclo de vida 
completo do artigo.
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3. O n.º 2 não se aplica aos casos em que o 
produtor ou o importador possam excluir a 
exposição directa dos seres humanos ou do 
ambiente em condições de utilização 
normais ou razoavelmente previsíveis, 
incluindo a eliminação.  Nesses casos, o 
produtor ou o importador fornecerão 
instruções adequadas ao destinatário do 
artigo, em conformidade com o n.º 4 do 
artigo 32.º.

Suprimido

4. As informações a notificar incluirão os 
seguintes elementos:

4. As informações a notificar incluirão os 
seguintes elementos:

a) Identidade e informações de contacto do 
produtor ou importador, conforme 
especificado no ponto 1 do Anexo VI, com 
excepção das suas próprias instalações de 
utilização;

a) Identidade e informações de contacto do 
produtor ou importador, conforme 
especificado no ponto 1 do Anexo VI, com 
excepção das suas próprias instalações de 
utilização;

b) Número ou números de registo 
mencionados no n.º 1 do artigo 20.º, se for 
caso disso;

b) Número ou números de registo 
mencionados no n.º 1 do artigo 20.º, se for 
caso disso;

b) Identidade da substância, conforme 
especificado nos pontos 2.1 a 2.3.4 do 
Anexo VI;

b) Identidade da substância, conforme 
especificado nos pontos 2.1 a 2.3.4 do 
Anexo VI;

d) Classificação da ou das substâncias, 
conforme especificado nos pontos 4.1 e 4.2 
do Anexo VI;

d) Classificação da ou das substâncias, 
conforme especificado nos pontos 4.1 e 4.2 
do Anexo VI;

e) Breve descrição da ou das utilizações da 
substância contida no artigo, conforme 
especificado no ponto 3.5 do Anexo VI, e 
das utilizações do(s) artigo(s);

e) Breve descrição da ou das utilizações da 
substância contida no artigo, conforme 
especificado no ponto 3.5 do Anexo VI, e 
das utilizações do(s) artigo(s);

5. A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos apresentem um 
registo, nos termos do disposto no presente 
título, para qualquer substância contida 
nesses artigos, caso se verifiquem todas as 
condições seguintes:

5. A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos apresentem um 
registo, nos termos do disposto no presente 
título, para qualquer substância contida 
nesses artigos, caso se verifiquem todas as 
condições seguintes:

a) a substância está presente nos artigos em 
quantidades que perfazem mais de uma
tonelada por produtor ou importador por 
ano,

Suprimido

b)A Agência tem motivos para suspeitar 
que:

b)A Agência tem motivos para suspeitar 
que:

i) a substância é libertada dos artigos, e i) a substância é libertada dos artigos, e
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ii) a libertação da substância dos artigos 
apresenta um risco para a saúde humana ou 
para o ambiente;

ii) a libertação da substância dos artigos 
apresenta um risco para a saúde humana ou 
para o ambiente;

c) A substância não está sujeita ao disposto 
no n.º 1. 

c) A substância não está sujeita ao disposto 
no n.º 1.

A apresentação do registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida em 
conformidade com o Título IX.

A apresentação do registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida em 
conformidade com o Título IX.

6. Os n.ºs 1 a 5 não se aplicam às 
substâncias que já tenham sido registadas 
para essa utilização.

6. Os n.ºs 1 a 5 não se aplicam às 
substâncias que já tenham sido registadas 
para essa utilização, caso o volume de 
utilização nos artigos corresponda a 
idêntica faixa de tonelagem, ou a uma 
faixa inferior, ao do volume registado.

7. A partir de …., os nºs 2, 3 e 4 do presente 
artigo são aplicáveis seis meses depois de a 
substância ter sido identificada de acordo 
com o n.º 1 do artigo 58°.

7. A partir de …., os nºs 2, 3 e 4 do presente 
artigo são aplicáveis seis meses depois de a 
substância ter sido identificada de acordo 
com o nº 1 do artigo 58°.

8. Quaisquer medidas para a aplicação dos 
nºs 1 a 7 são adoptadas nos termos do nº 3 
do artigo 132º.

8. Quaisquer medidas para a aplicação dos 
nºs 1 a 7 são adoptadas nos termos do nº 3 
do artigo 132º.

Or. en

Justificação

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the 
compromise package on substances in articles agreed by a majority of political 
groups (first reading amendment 357). It simplifies the work for producers and 
importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by 
providing the same level playing field within the framework of the WTO agreements. 
It will also provide a high level protection for consumer. (Ek)

It is very important to ensure that not only the whole car is viewed as an article, but 
also the steering wheel to give an example. If the definition of articles is not clarified, 
almost no information will be made available for articles. Amendment 357 from first 
reading. (Wijkman & others)

This amendment is a compromise between EP and Council and is in line with the 
compromise package on substances in articles agreed by a majority of political 
groups (EP amendment 357). It simplifies the work for producers and importers. 

This amendment helps to protect the competitiveness of EU producers of articles by 
providing the same level playing field within the framework of the WTO agreements. 
It will also provide a high level protection for consumers. (Hegyi & others)



AM\629993PT.doc 61/119PE 378.589v01-00

PT

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Alteração 131
ARTIGO 7

1. O produtor ou importador de artigos 
apresentará à Agência um registo para cada 
substância contida nesses artigos caso se 
verifiquem ambas as condições seguintes:

1. O produtor ou importador de artigos 
apresentará à Agência um registo para cada 
substância contida nesses artigos caso se 
verifiquem ambas as condições seguintes:

a) A substância está presente nos artigos em 
quantidades que perfazem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano;

a) A substância está presente nos artigos em 
quantidades que perfazem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano;

c) A substância destina-se a ser libertada em 
condições de utilização normais ou 
razoavelmente previsíveis.

c) A substância destina-se a ser libertada em 
condições de utilização normais ou 
razoavelmente previsíveis.

A apresentação do registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida em 
conformidade com o Título IX.

A apresentação do registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida em 
conformidade com o Título IX.

2. O produtor ou importador dos artigos 
notificará a Agência, nos termos do disposto 
no n.º 3 do presente artigo, quando uma 
substância satisfaça os critérios previstos no 
artigo 56.º e seja identificada de acordo com 
o n.º 1 do artigo 58.º, caso se verifiquem 
ambas as condições seguintes:

2. O produtor ou importador dos artigos 
notificará a Agência, nos termos do disposto 
no n.º 3 do presente artigo, quando uma 
substância satisfaça os critérios previstos no 
artigo 56.º e seja identificada de acordo com 
o n.º 1 do artigo 58.º, nas seguintes 
condições:

a) A substância está presente nos artigos 
em quantidades que perfazem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano;

Suprimido

A substância está presente nos artigos numa 
concentração superior a 0,1% em massa 
(m/m).

b) A substância está presente nos artigos 
numa concentração superior a 0,1% em 
massa (m/m) num material homogéneo;

b bis) o produtor ou importador não puder 
excluir a exposição do público ou do 
ambiente à substância durante todo o ciclo 
de vida do artigo.

3. O n.º 2 não se aplica aos casos em que o 
produtor ou o importador possam excluir a 
exposição directa dos seres humanos ou do 
ambiente em condições de utilização 
normais ou razoavelmente previsíveis, 

Suprimido
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incluindo a eliminação. Nesses casos, o 
produtor ou o importador fornecerão 
instruções adequadas ao destinatário do 
artigo, em conformidade com o n.º 4 do 
artigo 32.º.

4. As informações a notificar incluirão os 
seguintes elementos:

4. As informações a notificar incluirão os 
seguintes elementos:

a) Identidade e informações de contacto do 
produtor ou importador, conforme 
especificado no ponto 1 do Anexo VI, com 
excepção das suas próprias instalações de 
utilização;

a) Identidade e informações de contacto do 
produtor ou importador, conforme 
especificado no ponto 1 do Anexo VI, com 
excepção das suas próprias instalações de 
utilização;

b) Número ou números de registo 
mencionados no n.º 1 do artigo 20.º, se for 
caso disso;

b) Identidade da substância, conforme 
especificado nos pontos 2.1 a 2.3.4 do 
Anexo VI;

d) Classificação da ou das substâncias, 
conforme especificado nos pontos 4.1 e 4.2 
do Anexo VI;

d) Classificação da ou das substâncias, 
conforme especificado nos pontos 4.1 e 4.2 
do Anexo VI;

e) Breve descrição da ou das utilizações da 
substância contida no artigo, conforme 
especificado no ponto 3.5 do Anexo VI, e 
das utilizações do(s) artigo(s);

e) Breve descrição da ou das utilizações da 
substância contida no artigo, conforme 
especificado no ponto 3.5 do Anexo VI, e 
das utilizações do(s) artigo(s);

f) Gama de tonelagem da ou das substâncias, 
por exemplo: 1- 10 toneladas, 10-100 
toneladas, etc.

f) Gama de tonelagem da ou das substâncias, 
por exemplo: 1- 10 toneladas, 10-100 
toneladas, etc.

5. A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos apresentem um 
registo, nos termos do disposto no presente 
título, para qualquer substância contida 
nesses artigos, caso se verifiquem todas as 
condições seguintes:

5. A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos apresentem um 
registo, nos termos do disposto no presente 
título, para qualquer substância contida 
nesses artigos, caso se verifiquem todas as 
condições seguintes:

a) A substância está presente nos artigos 
em quantidades que perfazem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano;

Suprimido

b)A Agência tem motivos para suspeitar 
que:

b)A Agência tem motivos para suspeitar 
que:

i) a substância é libertada dos artigos, e i) a substância é libertada dos artigos, e
ii) a libertação da substância dos artigos 
apresenta um risco para a saúde humana ou 
para o ambiente; 

ii) a libertação da substância dos artigos 
apresenta um risco para a saúde humana ou 
para o ambiente; 

c) A substância não está sujeita ao disposto c) A substância não está sujeita ao disposto 
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no n.º 1. no n.º 1.
A apresentação do registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida em 
conformidade com o Título IX.

A apresentação do registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida em 
conformidade com o Título IX.

6. 6. Os n.ºs 1 a 5 não se aplicam às 
substâncias que já tenham sido registadas 
para essa utilização.

6. Os n.ºs 1 a 5 não se aplicam às 
substâncias que já tenham sido registadas 
para essa utilização por um agente a 
montante da cadeia de abastecimento.

7. A partir de ..., os n.ºs 2, 3 e 4 do presente 
artigo são aplicáveis seis meses depois de a 
substância ter sido identificada de acordo 
com o n.º 1 do artigo 58°.

7. A partir de ..., os n.ºs 2, 3 e 4 do presente 
artigo são aplicáveis seis meses depois de a 
substância ter sido identificada de acordo 
com o n.º 1 do artigo 58°.

8. Quaisquer medidas para a aplicação dos 
n.ºs 1 a 7 são adoptadas nos termos do n.º 3 
do artigo 132.º.

8. Quaisquer medidas para a aplicação dos 
n.ºs 1 a 7 são adoptadas nos termos do n.º 3 
do artigo 132.º.

Or. en

Justificação

The use of substances of very high concern in articles should be notified as soon as it 
exceeds 0,1%, no matter the total quantity, or when exposure cannot be excluded, to 
facilitate calculations and to provide a high level of protection. 

The addition "in a homogeneous material" is needed to counter RIP 3.8., otherwise 
the whole article would be almost meaningless and create an uneven playing field 
between EU manufacturers and importers. The threshold should apply to homogenous 
materials in an article, and not to the whole article, in line with other Community 
legislation (e.g. RoHS, ELV).

The derogation from the notification requirement of substances in articles in the 
Council text only refers to exposure during use and disposal, whereas the derogation 
adopted by Parliament (see Art. 7 (2)(ba) refers to the full lifecycle. Exposure from 
manufacture should be included as well.

The Agency should be able to require a registration as soon as it has ground for 
suspecting a risk, irrespective of the total quantity, to avoid cumbersome calculations 
and to provide a high level of protection.

If the reference to "an actor up the supply chain" is not added, importers would not 
need to inform the agency anymore about the presence of substances of very high 
concern in their article as soon as anyone else has registered such a use. As a result, 
the agency would have no information about the presence of such substances in 
imported articles, even if present in high concentrations. However, such information 
may be essential for authorisation or restriction purposes with a view to protect 
human health and the environment.
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 132
ARTIGO 7, PONTO 1 BIS (novo)

1 bis. O n.º 1, alínea a) não se aplica às 
substâncias que sejam ingredientes 
adicionados aos produtos do tabaco na 
acepção dos n°s 1 e 5 do artigo 2° da 
Directiva 2001/37/CE relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros no que respeita ao 
fabrico, à apresentação e à venda de 
produtos do tabaco.

Or. en

Justificação

Corresponde à alteração 88 aprovada em primeira leitura.

Tanto o perfil de exposição como os efeitos nocivos dos aditivos do tabaco não 
justificam qualquer derrogação à obrigação de registo destas substâncias.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 133
ARTIGO 7, PONTO 1 BIS (novo)

1 bis. O n.º 1, alínea a) não se aplica às 
substâncias que sejam ingredientes 
adicionados aos produtos do tabaco na 
acepção do artigo 4.º da Directiva 95/59/CE 
no que se refere à estrutura e às taxas do 
imposto especial sobre o consumo de 
tabacos manufacturados.

Or. en

Justificação

Alteração de compromisso entre a alteração 88 da primeira leitura do Parlamento 
Europeu e a posição comum do Conselho.
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Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 134
ARTIGO 7, PONTO 7

7. A partir de [42 meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento]
os n.ºs 2, 3 e 4 do presente artigo são 
aplicáveis seis meses depois de a substância 
ter sido identificada de acordo com o n.º 1 
do artigo 58°.

7. Os n.ºs 1 e 5 aplicar-se-ão três meses 
após o fim do prazo especificado no n.º 3 do 
artigo 23.º.

Os nºs 2,3 e 4 são aplicáveis seis meses 
depois de a substância ter sido identificada 
de acordo com o n.º 1 do artigo 58°, desde 
que tenham passado três meses após o fim 
do prazo mencionado no n.º3 do artigo 23.

Or. en

Justificação

Reintroduz os prazos da proposta inicial da Comissão. Relacionada com a alteração 
ao artigo 23° do mesmo autor.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 135
ARTIGO 7, PONTO 7

7. A partir de [42 meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento]
os n.ºs 2, 3 e 4 do presente artigo são 
aplicáveis seis meses depois de a substância 
ter sido identificada de acordo com o n.º 1 
do artigo 58°.

7. Os n.ºs 1 e 5 aplicar-se-ão três meses 
após o fim do prazo especificado no n.º 3 do 
artigo 23.º.

Os nºs 2, 3 e 4 são aplicáveis seis meses 
depois de a substância ter sido identificada 
de acordo com o n.º 1 do artigo 58°, desde 
que tenham passado seis meses após o fim 
do prazo mencionado no n.º3 do artigo 23.º.

Or. en

Justificação

Para contribuir para a correcta aplicação das disposições relativas às substâncias 
em artigos e limitar rupturas potenciais na cadeia de abastecimento, a 
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responsabilidade do produtor não deveria passar para outro nível da cadeia de 
abastecimento, ou seja, os utilizadores a jusante. Os utilizadores a jusante podem ser, 
simultaneamente, produtores de artigos. As PME representam a maioria deles. A bem 
da viabilidade do artigo 7.°, os produtores de artigos deveriam ter a possibilidade, tal 
como previsto no n.° 6 do artigo 7.°, de basear os seus registos/notificações nos 
registos anteriores evitando, assim,  uma transferência de obrigações do produtor da 
substância para o utilizador a jusante.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 136
ARTIGO 7, PONTO 7

7. A partir de [42 meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento]
os n.ºs 2, 3 e 4 do presente artigo são 
aplicáveis seis meses depois de a substância 
ter sido identificada de acordo com o n.º 1 
do artigo 58°.

7. A partir de …., os n.ºs 2, 3 e 4 do presente 
artigo são aplicáveis dezoito meses depois de 
a substância ter sido identificada de acordo 
com o n.º 1 do artigo 58°.

Or. en

Justificação

Os retalhistas e as empresas de vendas por correspondência encomendam as suas 
mercadorias até 18 meses antes da importação. A partir do momento em que as 
encomendas são efectuadas, o importador de um artigo deveria poder facultar ao 
fornecedor uma lista formal das substâncias que deve manipular com cuidado ou 
evitar durante produção. A lista candidata – conjuntamente com o Anexo XIV do 
REACH - poderá servir de lista formal. Se o prazo previsto no artigo 7.º (7) for 
demasiado curto e não tiver em conta os ciclos de compra reais, o importador não só 
enfrentará a incerteza jurídica mas não poderá, igualmente, influenciar os processos 
de produção. Por conseguinte, é necessário alargar o prazo.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies

Alteração 137
ARTIGO 7, PONTO 7 BIS (novo)

7 bis. A Agência fornecerá orientações 
para ajudar os produtores e importadores 
de artigos, assim como as autoridades 
competentes.

Or. en
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Justificação

REACH represents a huge organisational challenge for importers of articles. The 
Council proposal foresees several sector specific guidelines; however, the sector 
specific guidelines for producers and importers of articles, on which the EP agreed in 
1st plenary reading, are no longer mentioned. Project 3.8 (initially supposed to 
replace the guidelines for the consumer goods sector) has not produced a workable 
result. Nonetheless the sector depends on professional and knowledgeable help– just 
as the different authorities involved in the import procedures. Guidelines drafted by 
the agency would provide a uniform level of support for companies and authorities in 
all EU Member States and likewise for non-European companies who may lack a 
thorough knowledge of the REACH legislation. (Oomen-Ruijten)

Successful first reading amendment ensuring the leading role of the Agency in 
providing guidelines. (Davies)

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 138
ARTIGO 8 BIS (novo)

Artigo 8.º- A
Transmissão e divisão de registos e 

"registos de grupo"
1. O direito adquirido através de um registo 
é transmissível e divisível. O adquirente 
assume os direitos e obrigações do 
registando original. Quando um registo é 
dividido, a Agência atribui ao novo 
proprietário um novo número de registo.
2. Quando o fabricante é uma filial de 
outra pessoa colectiva (denominada 
empresa-mãe), a empresa-mãe pode 
efectuar e manter um registo em nome da 
filial. A filial pode, por seu lado, efectuar e 
conservar igualmente um registo em nome 
da sua empresa-mãe ou de outras filiais. 
Nestes casos, apenas é necessário um 
registo. A pessoa colectiva designada para 
o registo de grupo é responsável pelo 
cumprimento das obrigações previstas no 
presente regulamento.
3. O nº 2 aplica-se igualmente quando a 
empresa-mãe ou a filial não estão 
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estabelecidas no território da União. A 
pessoa colectiva designada para o registo 
de grupo deve estar sediada no território da 
União.

Or. en

Justificação

Corresponds to Amendments 593,594,595 & 596 adopted in First Reading.

1. If a registrant no longer wishes to make use of his registration it must be possible 
for him to transfer the rights arising from the registration. The divisibility of rights 
arising from a registration is necessary in cases in which only part of a firm is 
transferred to a new owner. Since each manufacturer or importer must have a 
registration number as evidence of registration status, in such cases the Agency must 
assign a new registration number to the new owner.

2. Within conglomerates products are delivered from changing production plants to 
downstream users within the European Union who may belong to different 
subsidiaries. The delivery of products within a conglomerate is often coordinated by a 
unit which may be part of either the parent company or a subsidiary. The proposed 
group registration would be an appropriate way of reducing costs and bureaucracy.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 139
ARTIGO 9, PONTO 2

2. Para efeitos do n.º 1, o fabricante ou 
importador ou o produtor de artigos 
notificará à Agência as informações 
seguintes:

2. Para efeitos do n.º 1, o fabricante ou 
importador ou o produtor de artigos 
notificará à Agência as informações 
seguintes relativas às substâncias colocadas 
no mercado:

a) Identidade do fabricante ou importador ou 
do produtor de artigos, conforme 
especificado no ponto 1 do Anexo VI;

a) Identidade do fabricante ou importador ou 
do produtor de artigos, conforme 
especificado no ponto 1 do Anexo VI;

b) Identidade da substância, conforme 
especificado no ponto 2 do Anexo VI; 

b) Identidade da substância, conforme 
especificado no ponto 2 do anexo VI; 

c) Classificação da substância, conforme 
especificado no ponto 4 do Anexo VI, se for 
caso disso;

c) Classificação da substância, conforme 
especificado no ponto 4 do Anexo VI, se for 
caso disso;

d) Quantidade estimada, conforme 
especificado no ponto 3.1 do Anexo VI; 

d) Quantidade estimada, conforme 
especificado no ponto 3.1 do Anexo VI; 

e) Lista de clientes mencionada no n.º 1, 
incluindo respectivos nomes e endereços.

e) Caso seja relevante, a lista de clientes aos 
quais a substância é fornecida;
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A notificação far- se-á acompanhar da taxa 
estabelecida em conformidade com o Título 
IX.

A notificação far-se-á acompanhar da taxa 
estabelecida em conformidade com o Título 
IX.

O período previsto no n.º 1 terá início 
aquando da recepção da notificação pela 
Agência.

O período previsto no n.º 1 terá início 
aquando da recepção da notificação pela 
Agência.

Or. en

Justificação

A obrigação de notificação de substâncias que são fabricadas ou importantes para a 
I& D só deverá aplicar-se se forem colocadas no mercado. Tal aplicar-se-ia à actual 
legislação comunitária relativa aos produtos químicos. Caso contrário, também as 
actividades de I&D dentro de uma empresa teriam de ser notificadas, o que 
acarretaria burocracia desnecessária e, por conseguinte, um ónus desnecessário 
para as actividades de I&D.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 140
ARTIGO 9, PONTO 7

7. A Agência pode decidir prorrogar o 
período de isenção de cinco anos por, no 
máximo, mais cinco anos ou, no caso das 
substâncias que se destinem a ser usadas 
exclusivamente no desenvolvimento de 
medicamentos para uso humano ou 
veterinário, por mais dez anos, no máximo, 
mediante pedido e se o fabricante ou
importador ou o produtor de artigos puderem 
demonstrar que essa prorrogação é 
justificada pelo programa de investigação e 
desenvolvimento.

7. A Agência pode prorrogar o período 
inicial de isenção por dez anos, no máximo, 
mediante pedido do fabricante ou do 
importador, se o fabricante ou o importador 
puderem demonstrar que essa prorrogação é 
justificada pelo programa de investigação e 
desenvolvimento.

Or. en

Justificação

A obrigação de notificação de substâncias que são fabricadas ou importantes para a 
I& D só deverá aplicar-se se forem colocadas no mercado. Tal aplicar-se-ia à actual 
legislação comunitária relativa aos produtos químicos. Caso contrário, também as 
actividades de I&D dentro de uma empresa teriam de ser notificadas, o que 
acarretaria burocracia desnecessária e, por conseguinte, um ónus desnecessário 
para as actividades de I&D.
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 141
ARTIGO 9, PONTO 9

9. A Agência e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em causa assegurarão 
sempre a confidencialidade das informações 
comunicadas nos termos dos n.ºs 1 a 8.

9. A Agência e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em causa assegurarão 
sempre a confidencialidade das informações 
comunicadas nos termos do nº 1. A Agência 
não divulgará esta informação a qualquer 
outra autoridade competente.

Or. en

Justificação

A obrigação de notificação de substâncias que são fabricadas ou importantes para a 
I& D só deverá aplicar-se se forem colocadas no mercado. Tal aplicar-se-ia à actual 
legislação comunitária relativa aos produtos químicos. Caso contrário, também as 
actividades de I&D dentro de uma empresa teriam de ser notificadas, o que 
acarretaria burocracia desnecessária e, por conseguinte, um ónus desnecessário 
para as actividades de I&D.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Alteração 142
ARTIGO 10, ALÍNEA A), SUBALÍNEA VIII BIS) (NOVA)

viii bis) uma declaração indicando se as 
informações foram ou não obtidas a partir 
de experiências com animais vertebrados, 
incluindo o tipo de experiências realizadas 
em animais vertebrados e o número de 
animais utilizados.

Or. en

(Alteração 96 - primeira leitura)

Justificação

Há que disponibilizar informação sobre as experiências animais realizadas e o 
número de animais utilizados.
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Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Alteração 143
ARTIGO 10, ALÍNEA A), PONTO XI)

xi) Um pedido especificando quais as 
informações previstas no n.º 2 do artigo 
118.º que o fabricante ou importador 
considera que não deverão ser publicadas na 
Internet, em conformidade com a alínea d) 
do n.º 2 do artigo 76.º, incluindo a 
justificação da razão pela qual a publicação 
poderá ser prejudicial para os seus interesses 
comerciais ou os interesses comerciais de 
outra parte interessada;

xi) Um pedido especificando quais as 
informações previstas no n.º 2 do artigo 
118.º que o fabricante ou importador 
considera que não deverão ser publicadas na 
Internet, em conformidade com a alínea d) 
do n.º 2 do artigo 76.º, incluindo a 
justificação da razão pela qual a publicação 
seria prejudicial para os seus interesses 
comerciais ou os interesses comerciais de 
outra parte interessada;

Or. en

(Nova alteração Artigo 62.º, n° 2, c)

Justificação

Um pedido de confidencialidade só deve ser possível se a disponibilidade pública 
prejudicar efectivamente, e não hipoteticamente, os interesses comerciais, para evitar 
abusos no recurso a esta cláusula.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 144
ARTIGO 10, ALÍNEA A BIS (nova)

a bis) As informações requeridas nos 
termos do n.º 1, produzidas e verificadas 
nos termos de outra legislação comunitária, 
da OCDE ou internacional e/ou de 
programas químicos podem ser 
apresentadas  e deverão satisfazer os 
requisitos do presente artigo.

Or. en

Justificação

Corresponde à alteração 575 aprovada em primeira leitura. 

Os dados já recolhidos ou os relatórios já elaborados sobre uma substância nos 
termos de outra legislação ou programas comunitários ou internacionais deveriam 
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ser autorizados e apresentados como tal, sem ser necessário alterá-los ou dar-lhes 
uma nova redacção desnecessária. Entre esses programas figuram o conjunto de 
dados de informação de despistagem (Screening Information Data Set - SIDS) da 
OCDE, a iniciativa "High Production Volume (HPV) Chemicals" do Conselho 
Internacional das Associações de Substâncias Químicas (ICCA), o projecto HERA 
(Human and Environmental Risk Assessment) de avaliação de produtos de limpeza de 
uso doméstico, e as monografias do Centro Europeu de Indústria Química, Ecologia 
e Toxicologia (ECETOC) sobre produtos químicos ou o EPA HPV Challenge.

Alteração apresentada por Lena Ek, Ria Oomen-Ruijten

Alteração 145
ARTIGO 10, ALÍNEA B) BIS (nova)

b bis) Dar-se-á prioridade aos métodos in 
vitro e à utilização de relações 
(quantitativas) estrutura/actividade 
((Quantitative) Structure Activity 
Relationships - (Q)SAR). Neste sentido, a 
Comissão porá à disposição das empresas 
uma lista de testes, bases de dados e 
modelos aprovados.

Or. en

Justificação

Os métodos in vitro limitam experiências desnecessárias em animais. Idêntica à 
alteração 106 da primeira leitura (Ek).

Corresponde à alteração 106 aprovada em primeira leitura.      

Os métodos in vitro limitam experiências desnecessárias em animais. (Oomen-
Ruijten).

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 146
ARTIGO 11, PONTO 3, PARTE INTRODUTÓRIA

3. Os fabricantes ou importadores podem 
facultar as informações a que se refere as 
subalíneas iv), vi), vii) ou ix) da alínea a) do 
artigo 10.º separadamente se:

3. Os fabricantes ou importadores podem,
sem prejuízo do Título III, facultar as 
informações a que se refere as subalíneas 
iv), vi), vii) ou ix) da alínea a) do artigo 10.º 
separadamente se:

Or. en
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Justificação

Para reduzir a duplicação de empresas de ensaio animais que optam por não 
participar na apresentação conjunta de dados, há que impor a partilha de dados 
relativos às experiências efectuadas em animais. Os requisitos de partilha de dados 
ao abrigo do Título III deveriam aplicar-se independentemente de os dados serem 
apresentados em conjunto ou separadamente.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Alteração 147
ARTIGO 11, PONTO 3, PARTE INTRODUTÓRIA

3. Os fabricantes ou importadores podem 
facultar as informações a que se refere as 
subalíneas iv), vi), vii) ou ix) da alínea a) do 
artigo 10.º separadamente se:

3. Os fabricantes ou importadores podem, 
excepto no que diz respeito às questões que 
requerem dados relativos às experiências 
efectuadas em animais, facultar as 
informações a que se refere as subalíneas 
iv), vi), vii) ou ix) da alínea a) do artigo 10.º 
separadamente se:

Or. en

(Alteração 379, parte pertinente - primeira leitura)

Justificação

Há que especificar explicitamente que é impossível não partilhar os dados relativos 
às experiências efectuadas em animais.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 148
ARTIGO 12, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. Dar-se-á prioridade aos métodos in 
vitro, à utilização de relações 
(quantitativas) estrutura/actividade 
((Quantitative) Structure Activity 
Relationships - (Q)SAR) e à 
toxicogenómica. Neste sentido, a Agência 
porá à disposição das empresas uma lista 
de testes, bases de dados e modelos 
aprovados.
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Or. en

Justificação

Destinada a reduzir as experiências em animais, garantindo que as empresas, 
particularmente as PME, são sensibilizadas para a informação já disponível. 
Alteração aprovada em primeira leitura (106 e parte da 549).

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Alteração 149
ARTIGO 12, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis) Dar-se-á prioridade aos métodos in 
vitro e à utilização de relações 
(quantitativas) estrutura/actividade 
((Quantitative) Structure Activity 
Relationships - (Q)SAR). Neste sentido, a 
Agência porá à disposição das empresas 
uma lista de testes, bases de dados e 
modelos aprovados.

Or. en

(Alteração 106 - primeira leitura)

Justificação

À luz das preocupações éticas e científicas ligadas aos ensaios animais, a prioridade 
deveria ser dada a estratégias alternativas. A Agência deveria facultar às empresas 
toda a informação necessária.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 150
ARTIGO 12, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. No caso das substâncias de 
integração progressiva, a quantidade anual 
será determinada com base na quantidade 
média fabricada ou importada nos três 
anos que precedem a apresentação do 
processo de registo.

Or. en
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Justificação

Corresponde à alteração 611 aprovada em primeira leitura. 

Variações excepcionais nos volumes de produção podem aumentar os requisitos de 
informação, sempre que o limite de tonelagem seja ultrapassado. Por conseguinte, é 
necessário permitir uma certa flexibilidade às PME, em particular no caso da 
compra de componentes. Tomar como referência a quantidade média fabricada ou 
importada em três anos permite que só sejam aplicados requisitos de informação 
mais rigorosos quando um registando ultrapassar consideravelmente um determinado 
limite de tonelagem.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

Alteração 151
ARTIGO 13, PONTO 1

1. Desde que estejam satisfeitas as condições 
fixadas no Anexo XI, as informações sobre 
as propriedades intrínsecas das substâncias 
podem ser produzidas por outros meios além 
de ensaios, nomeadamente através da 
utilização de modelos de relações 
qualitativas ou quantitativas 
estrutura/actividade ou a partir de dados 
relativos a substâncias estruturalmente 
relacionadas (agrupamento ou método 
comparativo). Quando as informações sobre 
a exposição e as medidas de gestão de riscos 
implementadas, conforme especificado no 
ponto 3 do Anexo IX, o justifiquem, poderá 
optar-se por não realizar os ensaios a que se 
referem os pontos 8.6 e 8.7 do Anexo VI e 
os Anexos IX e X.

1. Desde que estejam satisfeitas as condições 
fixadas no Anexo XI, as informações sobre 
as propriedades intrínsecas das substâncias, 
em particular no que toca à toxicidade para 
os seres humanos serão produzidas, sempre 
que possível, por outros meios além de 
ensaios em vertebrados, nomeadamente 
através da utilização de modelos de relações 
qualitativas ou quantitativas 
estrutura/actividade ou a partir de dados 
relativos a substâncias estruturalmente 
relacionadas (agrupamento ou método 
comparativo). Quando as informações sobre 
a exposição e as medidas de gestão de riscos 
implementadas, conforme especificado no 
ponto 3 do Anexo IX, o justifiquem, poderá 
optar-se por não realizar os ensaios a que se 
referem os pontos 8.6 e 8.7 do Anexo VI e 
os Anexos IX e X.

Or. en

Justificação

Para além das questões relacionadas com os ensaios em animais vertebrados, a 
validade para os humanos dos testes em animais coloca inúmeros problemas 
científicos. As informações acerca das propriedades das substâncias deveriam, por 
conseguinte, assentar em métodos alternativos como as (Q)SAR, mas também em 
formas novas e promissoras de testar as substâncias químicas avaliando os seus 
efeitos através das reacções de genes marcadores.
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(Alteração 549 - primeira leitura do PE)

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Alteração 152
ARTIGO 13, PONTO 1

1. Desde que estejam satisfeitas as condições 
fixadas no Anexo XI, as informações sobre 
as propriedades intrínsecas das substâncias 
podem ser produzidas por outros meios além 
de ensaios, nomeadamente através da 
utilização de modelos de relações 
qualitativas ou quantitativas 
estrutura/actividade ou a partir de dados 
relativos a substâncias estruturalmente 
relacionadas (agrupamento ou método 
comparativo). Quando as informações sobre 
a exposição e as medidas de gestão de riscos 
implementadas, conforme especificado no 
ponto 3 do Anexo IX, o justifiquem, poderá 
optar-se por não realizar os ensaios a que se 
referem os pontos 8.6 e 8.7 do Anexo VI e 
os Anexos IX e X.

1. Desde que estejam satisfeitas as condições 
fixadas no Anexo XI, as informações sobre 
as propriedades intrínsecas das substâncias, 
em particular sobre a toxicidade para o ser 
humano, serão produzidas, sempre que 
possível, por outros meios além de ensaios 
em animais vertebrados, nomeadamente 
através da utilização de modelos de relações 
qualitativas ou quantitativas 
estrutura/actividade ou a partir de dados 
relativos a substâncias estruturalmente 
relacionadas (agrupamento ou método 
comparativo), ou da toxicogenómica. 
Quando as informações sobre a exposição e 
as medidas de gestão de riscos 
implementadas, conforme especificado no 
ponto 3 do Anexo IX, o justifiquem, poderá 
optar-se por não realizar os ensaios a que se 
referem os pontos 8.6 e 8.7 do Anexo VI e 
os Anexos IX e X.

Or. en

(Alteração 549 - primeira leitura)

Justificação

Para além das questões relacionadas com os ensaios em animais vertebrados, a 
validade para os humanos dos testes em animais coloca inúmeros problemas 
científicos. As informações acerca das propriedades das substâncias deveriam, por 
conseguinte, assentar em métodos alternativos como as (Q)SAR, mas também em 
formas novas e promissoras de testar as substâncias químicas avaliando os seus 
efeitos através das reacções de genes marcadores.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 153
ARTIGO 13, PONTO 2
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2. Se forem necessários ensaios sobre as 
substâncias para produzir informações sobre 
as propriedades intrínsecas das substâncias, 
esses ensaios serão realizados de acordo com 
os métodos previstos num regulamento da 
Comissão adoptado nos termos do n.º 3 do 
artigo 132.º, que será revisto caso 
necessário, nomeadamente para refinar, 
reduzir ou substituir os ensaios com animais 
ou outros métodos internacionais de ensaio 
reconhecidos pela Comissão ou pela 
Agência, consoante o caso.

2. Se forem necessários ensaios sobre as 
substâncias para produzir informações sobre 
as propriedades intrínsecas das substâncias, 
esses ensaios serão realizados de acordo com 
os métodos previstos num regulamento da 
Comissão adoptado nos termos do n.º 3 bis 
do artigo 132.º, que será revisto caso 
necessário, nomeadamente para refinar, 
reduzir ou substituir os ensaios com animais 
ou outros métodos internacionais de ensaio 
reconhecidos pela Comissão ou pela 
Agência, consoante o caso.

As informações sobre as propriedades 
intrínsecas das substâncias podem ser 
produzidas de acordo com outros métodos 
de ensaio, desde que estejam satisfeitas as 
condições fixadas no Anexo XI.

As informações sobre as propriedades 
intrínsecas das substâncias podem ser 
produzidas de acordo com outros métodos 
de ensaio, desde que estejam satisfeitas as 
condições fixadas no Anexo XI.

Or. en

Justificação

A alteração é necessária para alinhar o texto com as disposições da nova decisão de 
"comitologia", e substituir, em particular, o procedimento ordinário do "Comité de 
Regulamentação" pelo do "Comité de Regulamentação com poderes de fiscalização", 
uma vez que as medidas em causa são medidas de âmbito geral concebidas para 
alterar elementos não essenciais do projecto de legislação.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 154
ARTIGO 13, PONTO 3

3. Os ensaios e análises ecotoxicológicos e 
toxicológicos serão realizados em 
conformidade com os princípios de boas 
práticas de laboratório previstos na Directiva 
2004/10/CE ou com outras normas 
internacionais que a Comissão ou a 
Agência reconheçam como sendo 
equivalentes e com o disposto na Directiva 
86/609/CEE, se aplicável.

3. Os novos ensaios laboratoriais que 
envolvam animais vertebrados serão 
realizados segundo os princípios de boas 
práticas de laboratório previstos na Directiva 
87/18/CEE e nos termos da Directiva 
86/609/CEE.

Or. en
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Justificação

A presente alteração corresponde à alteração 375 aprovada em primeira leitura. 

O sistema de boas práticas de laboratório é um sistema de gestão destinado à 
certificação de laboratórios e de documentação. Este sistema não se prende com os 
métodos de ensaio ou a qualidade dos resultados de ensaio. Contudo, trata-se de um 
sistema extremamente caro que conduziria a despesas de ensaios desproporcionadas, 
nomeadamente para substâncias de menores volumes, sem melhorar os resultados. 
Por conseguinte, este sistema só deveria ser aplicado aos ensaios em animais 
vertebrados.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 155
ARTIGO 13, PONTO 4

4. Se uma substância já tiver sido registada, 
um novo registante poderá reportar-se a 
resumos de estudos ou resumos 
circunstanciados de estudos relativos à 
mesma substância apresentados 
anteriormente, desde que possa comprovar 
que a substância que está a registar é igual à 
que já foi anteriormente registada, incluindo 
o grau de pureza e a natureza das impurezas, 
e que o(s) registantes anteriores o 
autorizaram a reportar-se, para efeitos de 
registo, aos relatórios completos do estudo. 
Contudo, um novo registante não se 
reportará a esses estudos para facultar as 
informações exigidas no ponto 2 do Anexo 
VI.

4. Se uma substância já tiver sido registada, 
um novo registante poderá reportar-se a 
estudos e relatórios de ensaios, a seguir 
denominados “estudos”, relativos à mesma 
substância apresentados anteriormente, 
desde que possa comprovar que a substância 
para a qual está a efectuar o registo é igual à 
que já foi anteriormente registada, incluindo 
o grau de pureza e a natureza das impurezas, 
e apresente uma carta de acesso do(s)
registante(s) anterior(es).

Or. en

Justificação

A presente alteração corresponde à alteração 615 aprovada em primeira leitura.

É necessário garantir o acesso aos dados relativos aos ensaios não efectuados em 
animais, como já previsto para os ensaios com animais. Alteração relacionada com a 
protecção dos direitos de propriedade dos proprietários dos estudos.
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Alteração apresentada por Lena Ek, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, 
Jonas Sjöstedt

Alteração 156
ARTIGO 14, PONTO 1, PARÁGRAFO 1

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º da 
Directiva 98/24/CE, realizar-se-á uma 
avaliação de segurança química e 
completar-se-á um relatório de segurança 
química relativamente a todas as substâncias 
sujeitas a registo em conformidade com o 
presente capítulo sempre que o registante
fabrique ou importe essa substância em 
quantidades iguais ou superiores a 10 
toneladas por ano.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º da 
Directiva 98/24/CE, realizar-se-á uma 
avaliação de segurança química e 
completar-se-á um relatório de segurança 
química relativamente a todas as substâncias 
sujeitas a registo em conformidade com o 
presente capítulo.

Or. en

Justificação

The intention of amendment 110 from the first reading was to secure basic safety data 
also for low volume chemicals. This should apply for all chemicals subject to 
registration. (Ek)

The industry and the institutions do not tire to stress the need for a "risk-based 
approach" of REACH. Risk is the combination of hazard and exposure. However, an 
assessment of a) hazard and b) exposure is only required in the chemical safety 
report. To limit the safety assessments to substances above 10 tonnes would exclude 
two-thirds of the substances from both those assessments. As a consequence, it would 
be near impossible to identify the appropriate risk management measures to protect 
workers or consumers against hazardous substances. A data graveyard serves 
nobody. (Schlyter & others)

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi , Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 
Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna 

Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle, Urszula Krupa

Alteração 157
ARTIGO 14, PONTO 1, PARÁGRAFO 1

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º da 
Directiva 98/24/CE, realizar-se-á uma 
avaliação de segurança química e 
completar-se-á um relatório de segurança 
química relativamente a todas as substâncias 
sujeitas a registo em conformidade com o 
presente capítulo sempre que o registante

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 4º da 
Directiva 98/24/CE, realizar-se-á uma 
avaliação de segurança química e 
completar-se-á um relatório de segurança 
química relativamente a todas as substâncias 
sujeitas a registo em conformidade com o 
presente capítulo sempre que o registando
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fabrique ou importe essa substância em 
quantidades iguais ou superiores a 10 
toneladas por ano.

fabrique ou importe essas substâncias em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano.

Or. en

Justificação

REACH should not be a data graveyard. The chemical safety assessment is essential 
for a risk-based system and risk management, simply recommending safe handling for 
users of the chemical. This amendment ensures that risk management will be 
available for substances above 1 tpa and chemicals of very high concern will be 
identified. The relevant part of EP amendment 110 is re-tabled. (Tzampazi + Hegyi & 
others + Krupa)

Data is needed to ensure that a simplified risk assessment via assessment of the 
chemical safety report can be done. The relevan part of EP amendment 110 is re-
tabled. (Wijkman & others)

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 158
ARTIGO 14, PONTO 2, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

O presente número não se aplica às 
nanopartículas.

Or. en

(Nova alteração - artigo 62.º (2) (d) para tomar em consideração o parecer alterado 
do Comité Científico sobre os Riscos de Saúde Emergentes e Recém-Identificados 

(SCENIHR), de 10 de Março de 2006)

Justificação

Devido à sua dimensão extremamente reduzida, as nanopartículas têm uma superfície 
muito maior em relação à sua massa do que as partículas normais. A superfície 
determina, por sua vez, a reactividade, o que assume uma importância capital para 
avaliar a toxicidade. De acordo com o SCENIHR, a tónica na produção expressa 
como massa e não no tamanho da partícula pode subestimar gravemente o contributo 
potencial das nanopartículas para o risco global causado pela substância. Os 
valores-limiar para derrogar a obrigação de apresentar relatórios de segurança 
química com base na massa ou na concentração não deveriam aplicar-se, por 
conseguinte, a nanopartículas modificadas.
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Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt, Anne Laperrouze, Vittorio Prodi, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten

Alteração 159
ARTIGO 14, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. Não será necessário realizar uma 
avaliação de segurança química, em 
conformidade com o nº 1, relativamente a 
substâncias classificadas como perigosas 
em conformidade com a Directiva 
67/548/CEE ou consideradas como 
substâncias persistentes, bioacumuláveis e 
tóxicas ou substâncias muito persistentes e 
muito bioacumuláveis presentes em 
preparações maciças isentas da obrigação 
de rotulagem em conformidade com o nº 2 
do artigo 12º da Directiva 1999/45/CE e o 
ponto 9.3 do anexo VI da Directiva 
67/548/CE.

Or. en

Justificação

Reinstates amendments 422 and 960 as adopted in first reading. The risk for human 
health or the environment from substances bound in massive preparations is very 
limited and, accordingly, no labelling is required by existing legislation. Therefore, 
the obligation to perform chemical safety assessments and -reports can be dispensed 
under the same conditions as the labelling. (Roth-Behrendt)

Certaines préparations comme les mélanges de caoutchouc, sont exemptées 
d’étiquetage, conformément à la directive 1999/45/CE, article 12(2), parce qu’elles 
ne créent aucun danger pour l’environnement ou la santé humaine par inhalation, 
ingestion ou contact avec la peau.

En intégrant la modification proposée dans l’article 14, les dispositions de REACH 
seraient harmonisées avec le considérant 28 et avec les dispositions de la Directive 
1999/45/CE et avec le Règlement lui-même, qui n’exige pas d’ESC pour les 
substances dans les préparations qui ne sont pas dangereuses. (Laperrouze & Prodi)

This amendment reinstates amendments 422 and 960 tabled to the plenary and 
approved in first reading.

CSA of a dangerous substance in preparations is not required by REACH when the 
preparation is not classified as dangerous. Additionally Recital 28 indicates that these 
provisions should equally apply to preparations that are solid mixtures of substances 
until a specific shape is given to such a preparation that transforms it into an article.

Some massive preparations are exempted from labeling according to directive 
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1999/45/EC Art.12.2 exempt massive preparation because they don't pose any danger 
to the environment or human health. (Gutierrez-Cortines + Oomen-Ruijten)

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 160
ARTIGO 14, PONTO 4, PARTE INTRODUTÓRIA

4. Se, na sequência da realização das etapas 
a) a d) do n.º 3, o fabricante ou importador 
concluir que a substância cumpre os critérios 
para a sua classificação como perigosa nos 
termos da Directiva 67/548/CEE ou é 
avaliada como PBT ou mPmB, a avaliação 
de segurança química deve contemplar as 
seguintes etapas adicionais:

4. No que diz respeito às nanopartículas, ou 
se, na sequência da realização das etapas a) a 
d) do n.º 3, o fabricante ou importador 
concluir que a substância cumpre os critérios 
para a sua classificação como perigosa nos 
termos da Directiva 67/548/CEE ou é 
avaliada como PBT ou mPmB, a avaliação 
de segurança química deve contemplar as 
seguintes etapas adicionais:

Or. en

(Nova alteração - artigo 62.º (2) (d) para tomar em consideração o parecer alterado 
do Comité Científico sobre os Riscos de Saúde Emergentes e Recém-Identificados 

(SCENIHR), de 10 de Março de 2006)

Justificação

De acordo com o SCENIHR, em virtude das características específicas demonstradas 
das nanopartículas e das fórmulas de nanopartículas, os ensaios normalmente 
realizados para determinar a toxicidade dos produtos podem não ser suficientes para 
detectar todos os possíveis efeitos adversos das nanopartículas.  Não é, por 
conseguinte, apropriado confiar unicamente no ensaio normalizado para determinar 
os riscos como condição prévia para avaliar a exposição. A avaliação da exposição 
deveria ser feita para todas as nanopartículas modificadas, independentemente dos 
resultados do ensaio de toxicidade normalizado.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 161
ARTIGO 15

1. As substâncias activas e os 
co-formulantes fabricados ou importados
para utilização exclusiva em produtos 
fitofarmacêuticos e incluídos no Anexo I da 
Directiva 91/414/CEE ou no Regulamento 
(CEE) n.º 3600/92, no Regulamento (CE) n.º 
703/2001 , no Regulamento (CE) n.º 

1. As substâncias activas, desde que
fabricadas ou importadas para utilização 
exclusiva em produtos fitofarmacêuticos e 
incluídos no Anexo I da Directiva 
91/414/CEE ou no Regulamento (CEE) n.º 
3600/92, no Regulamento (CE) n.º 
703/2001, no Regulamento (CE) n.º 
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1490/2002  ou na Decisão 2003/565/CE, 
bem como qualquer substância relativamente 
à qual tenha sido adoptada, nos termos do 
artigo 6.º da Directiva 91/414/CEE, uma 
decisão da Comissão acerca da 
conformidade do dossiê, serão considerados 
como registados, e o respectivo registo como 
completo, para o fabrico ou importação para 
utilização enquanto produtos 
fitofarmacêuticos e, por conseguinte, serão 
considerados como preenchendo os 
requisitos dos Capítulos 1 e 5 do presente 
Título.

1490/2002 ou na Decisão 2003/565/CE, bem 
como qualquer substância relativamente à 
qual tenha sido adoptada, nos termos do 
artigo 6.º da Directiva 91/414/CEE, uma 
decisão da Comissão acerca da 
conformidade do dossiê, e os 
co-formulantes fabricados ou importados 
para utilização exclusiva em produtos 
fitofarmacêuticos autorizados pela 
Directiva 91/414/CEE serão considerados 
como registados, e o respectivo registo como 
completo, para o fabrico ou importação para 
utilização enquanto produtos 
fitofarmacêuticos e, por conseguinte, serão 
considerados como preenchendo os 
requisitos dos Capítulos 1 e 5 do presente 
Título.

2. As substâncias activas fabricadas ou 
importadas para utilização exclusiva em 
produtos biocidas e incluídas nos Anexos I, 
IA ou IB da Directiva 98/8/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
Fevereiro de 1998, relativa à colocação de 
produtos biocidas no mercado, ou no 
Regulamento (CE) n.º 2032/2003 da 
Comissão, de 4 de Novembro de 2003, 
relativo à segunda fase do programa de 
trabalho de 10 anos mencionado no n.º 2 do 
artigo 16.º da Directiva 98/8/CE , até à data 
da decisão referida no segundo parágrafo do 
n.º 2 do artigo 16.º da Directiva 98/8/CE, 
serão consideradas como registadas, e o 
respectivo registo como completo, para o 
fabrico ou importação para utilização 
enquanto produtos biocidas e, por 
conseguinte, serão consideradas como 
preenchendo os requisitos dos Capítulos 1 e 
5 do presente Título.

2. As substâncias activas, desde que 
fabricadas ou importadas para utilização em 
produtos biocidas e incluídas nos Anexos I, 
IA ou IB da Directiva 98/8/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
Fevereiro de 1998, relativa à colocação de 
produtos biocidas no mercado, ou no 
Regulamento (CE) n.º 2032/2003 da 
Comissão, de 4 de Novembro de 2003, 
relativo à segunda fase do programa de
trabalho de 10 anos mencionado no n.º 2 do 
artigo 16.º da Directiva 98/8/CE , até à data 
da decisão referida no segundo parágrafo do 
n.º 2 do artigo 16.º da Directiva 98/8/CE, 
serão consideradas como registadas, e o 
respectivo registo como completo, para o 
fabrico ou importação para utilização 
enquanto produtos biocidas e, por 
conseguinte, serão consideradas como 
preenchendo os requisitos dos Capítulos 1 e 
5 do presente Título.

Or. en

Justificação

A alteração é necessária para clarificar a posição comum do Conselho. As 
substâncias deveriam ser consideradas registadas no que toca à utilização como 
produto fitofarmacêutico ou biocida. As restantes utilizações têm de ser registadas 
(cf. alteração 466 aprovada em primeira leitura, que exclui do registo as substâncias, 
desde que sejam utilizadas, inter alia, em produtos fitofarmacêuticos e biocidas).
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Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 162
ARTIGO 17, PONTO 3, PARÁGRAFO 1

3. O n.º 2 só se aplica a uma substância 
intermédia isolada nas instalações se o 
fabricante confirmar que a substância em 
causa é exclusivamente fabricada e utilizada 
em condições estritamente controladas que 
garantem que está rigorosamente confinada, 
através de meios técnicos, durante a 
totalidade do seu ciclo de vida. Serão 
utilizadas tecnologias de procedimento e de 
controlo para minimizar as emissões e a 
exposição daí resultante.

3. O n.º 2 só se aplica a uma substância 
intermédia isolada nas instalações se o 
fabricante confirmar que a substância em 
causa é exclusivamente fabricada e utilizada 
em condições estritamente controladas que 
garantem que está rigorosamente confinada, 
através de meios técnicos, durante a 
totalidade do seu ciclo de vida, ou que deu 
execução a medidas adequadas de gestão 
dos riscos, definidas com base numa 
avaliação dos riscos para a saúde e o 
ambiente. Serão utilizadas tecnologias de 
procedimento e de controlo para minimizar 
as emissões e a exposição daí resultante.

Or. fr

Justificação

O controlo dos riscos associados a um processo de fabrico ou de utilização pode ser 
garantido tanto por um confinamento rigoroso como pela execução de medidas 
adequadas de gestão dos riscos, definidas com base numa avaliação dos riscos para 
a saúde e o ambiente.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 163
ARTIGO 19, PONTO 2, ALÍNEA C)

c) Se discordarem do registante principal 
quanto à selecção da informação.

c) Se discordarem do registante principal 
quanto à selecção da informação.

A Agência avaliará esta explicação e 
tomará uma decisão sobre se deve aceitá-la 
ou não. Caso não a aceite, a empresa terá 
de apresentar conjuntamente os dados.

Or. es

Justificação

Tal como formulados actualmente, os critérios que os fabricantes e importadores 
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podem apresentar sobre a transmissão separada de informações são muito vagos e 
difíceis de justificar e avaliar. Embora em artigos posteriores se atribua à Agência a 
responsabilidade de avaliar este tipo de justificação, não é indicado o modo como se 
deve proceder no caso de a justificação não ser adequada.

Alteração apresentada por Amalia Sartori

Alteração 164
ARTIGO 22, PONTO 1, ALÍNEA C)

c) Quando ocorrerem alterações das
quantidades anuais ou totais fabricadas ou 
importadas pelo registante, que conduzam a 
uma alteração da gama de tonelagem, 
incluindo cessação do fabrico ou 
importação;

c) Quando ocorrerem alterações nas
quantidades calculadas com base nos 
volumes de produção médios dos últimos 
três anos fabricadas ou importadas pelo 
registante, que conduzam a uma alteração da 
gama de tonelagem, incluindo cessação do 
fabrico ou importação;

Or. en

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt, Holger Krahmer

Alteração 165
ARTIGO 23

1. Os artigos 5.º e 6.º, o n.º 1 do artigo 7.º e 
o artigo 21.º não se aplicam às seguintes 
substâncias até ...*:

1. 1. Os artigos 5.º e 6.º e o artigo 21.º não se 
aplicam às seguintes substâncias até ...*:

a) Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 ou 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 ...**

a) Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 ou 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 ...**

b) Substâncias de integração progressiva 
classificadas como "muito tóxicas para os 
organismos aquáticos, podendo causar 
efeitos nefastos a longo prazo no ambiente 
aquático" (R50¬/53), de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE, e fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em quantidades 
iguais ou superiores a 100 toneladas por ano 

b) Substâncias de integração progressiva 
classificadas como "muito tóxicas para os 
organismos aquáticos, podendo causar 
efeitos nefastos a longo prazo no ambiente 
aquático" (R50¬/53), de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE, e fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em quantidades 
iguais ou superiores a 100 toneladas por ano 
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por fabricante ou por importador, pelo 
menos uma vez após ...**;

por fabricante ou por importador, pelo 
menos uma vez após ...**;

c) Substâncias de integração progressiva 
fabricadas na Comunidade ou importadas 
em quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após ...*.

c) Substâncias de integração progressiva 
fabricadas na Comunidade ou importadas 
em quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após ...*.

2. Os artigos 5.º e 6.º, o n.º 1 do artigo 7.º e 
o artigo 21.º não se aplicam, até ...**., às 
substâncias de integração progressiva 
fabricadas na Comunidade ou importadas, 
em quantidades iguais ou superiores a 100 
toneladas por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após …* 

2. Os artigos 5.º e 6.º e o artigo 21.º não se 
aplicam, até ...**., às substâncias de 
integração progressiva fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em quantidades 
iguais ou superiores a 100 toneladas por ano 
por fabricante ou por importador, pelo 
menos uma vez após …* 

3. Os artigos 5.º e 6.º, o n.º 1 do artigo 7.º e 
o artigo 21.º não se aplicam, até ...***, às 
substâncias de integração progressiva 
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 ...*. 

3. Os artigos 5.º e 6.º e o artigo 21.º não se 
aplicam, até ...**., às substâncias de 
integração progressiva fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em quantidades 
iguais ou superiores a 1 toneladas por ano 
por fabricante ou por importador, pelo 
menos uma vez após …* 

* 3 anos a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento.

* 3 anos a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento.

** Data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

** Data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Reintroduz os prazos da proposta inicial da Comissão. Relacionada com a alteração 
ao artigo 7° do mesmo autor. (Roth-Behrendt)

A modificação proposta ao artigo 23.º visa a coerência com o prazo proposto para a 
aplicação do artigo 7.° e não põe em causa o princípio da entrada em vigor por 
etapas do REACH para as substâncias de integração progressiva. (Krahmer)

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 166
ARTIGO 23, PONTO 1, PARTE INTRODUTÓRIA

1. Os artigos 5.º e 6.º, o n.º 1 do artigo 7.º e o 1. Os artigos 5.º e 6.º, o n.º 1 do artigo 7.º, o 

  
*** 11 anos a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
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artigo 21.º não se aplicam às seguintes 
substâncias até ...*:

artigo 14.º, o artigo 17.º, o artigo 18.º e o 
artigo 21.º não se aplicam às seguintes 
substâncias até ...*:

Or. en

Justificação

Acrescenta períodos de transição para o registo de produtos intermédios e para 
executar uma avaliação da segurança química (CSA).

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt, Urszula Krupa, Evangelia Tzampazi, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 

Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Alteração 167
ARTIGO 23, PONTO 2

2. Os artigos 5.º e 6.º, o n.º 1 do artigo 7.º e o 
artigo 21.º não se aplicam, até .. **., às 
substâncias de integração progressiva 
fabricadas na Comunidade ou importadas, 
em quantidades iguais ou superiores a 100 
toneladas por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após …*

2. Os artigos 5.º e 6.º, o n.º 1 do artigo 7.º e o 
artigo 21.º não se aplicam, até .. ** às 
substâncias de integração progressiva 
classificadas como muito tóxicas para os 
organismos aquáticos podendo causar 
efeitos nefastos a longo prazo no ambiente 
aquático (R50/53), em conformidade com a 
Directiva 67/548/CEE, fabricadas na 
Comunidade ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano por fabricante ou 
importador ; ou às substâncias de integração 
progressiva fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a 100 toneladas por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após …* .

Or. en

(Alteração 374 - primeira leitura)

Justificação

Aditar à ordem de prioridades com base no risco: as substâncias – em quantidades 
inferiores a 100 toneladas – tóxicas para os organismos aquáticos que possam causar 
efeitos nefastos a longo prazo devem ser incluídas na segunda fase de registo. Caso 
contrário, seriam precisos 11 anos até que estas substâncias perigosas fossem 
registadas. (Schlyter e outros)
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Esta alteração reforça a ordem de prioridade definida em função dos riscos no 
processo de registo e melhora a coerência com a legislação existente. A alteração 
374 é reintroduzida. (Krupa + Tzampazi + Hegyi & outros)

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 168
25, PONTO -1 (NOVO)

-1. Os fabricantes ou importadores 
procederão ao intercâmbio e à 
disponibilização das informações 
constantes do artigo 10º, alínea a), pontos
vi) e vii), para fins do registo, de maneira a 
evitar a duplicação de análises. 
Em circunstâncias excepcionais (em 
domínios que não exijam dados que 
envolvam ensaios em animais), sempre 
que:
a) os custos de partilha da informação 
sejam desproporcionados;
b) os dados não sejam pertinentes para a 
substância; ou
c) a informação seja sigilosa do ponto de 
vista comercial e o registando considere, 
justificadamente, que a necessidade de 
partilhar esta informação pode causar 
prejuízos à empresa.
Nesse caso, o registando apresentará à 
Agência uma justificação para não 
partilhar a informação, quer parcial, quer 
totalmente.
O pedido de outro potencial registando, e 
mediante o pagamento de uma taxa, a 
Agência considerará se a justificação tem, 
ou não, fundamento. As PME pagarão uma 
taxa reduzida. Se a Agência entender que a 
justificação carece de fundamento, a 
isenção da partilha será indeferida ao 
registando inicial, o qual terá de suportar 
os custos da Agência decorrentes da análise 
da justificação. Em tais casos, a taxa paga 
será reembolsada.
Não é exigida qualquer justificação 
relativamente à não partilha de informação 
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físico-química especificada no ponto 5 dos 
anexos VII e VIII.

Or. en

Justificação

A presente alteração corresponde à alteração 379 aprovada em primeira leitura.

Pretende-se que seja coerente com o artigo 11.º, n.º3 da posição comum. A alteração 
pretende também tornar os custos da partilha de dados mais funcionais. A partilha de 
dados continua obrigatória, a menos que os encargos para as partes envolvidas 
sejam desproporcionados.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 169
ARTIGO 25, PONTO 3

3. Quaisquer resumos de estudos ou resumos 
circunstanciados de estudos apresentados no 
quadro de um registo nos termos do presente 
regulamento há pelo menos 10 anos poderão 
ser usados por outros fabricantes ou 
importadores para efeitos de registo.

3. Quaisquer resumos ou resumos 
circunstanciados de estudos relativos a 
ensaios, quer com, quer sem animais 
apresentados no quadro de um registo nos 
termos do presente regulamento há pelo 
menos 15 anos podem ser disponibilizados 
gratuitamente pela Agência a quaisquer 
outros registandos ou potenciais 
registandos.

Or. en

Justificação

A presente alteração corresponde à alteração 383 aprovada em primeira leitura.

Pretende tornar o REACH coerente com outros regulamentos da UE (como o 
regulamento dos produtos biocidas).

Alteração apresentada por Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone

Alteração 170
ARTIGO 25 A (NOVO)

1. Caso o fabricante ou o importador de 
uma substância, estreme ou numa 
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preparação, não pretenda apresentar um 
pedido de registo de uma substância, 
deverá notificar desse facto a Agência e os 
utilizadores a jusante.
2. A notificação a que se refere o nº 1 é 
transmitida:
a) 12 meses antes do prazo fixado no nº 1 
do artigo 23º, para as substâncias de 
integração progressiva fabricadas ou 
importadas em quantidade igual ou 
superior a 1000 toneladas por ano;
b) 24 meses antes do prazo fixado no nº 2 
do artigo 23º, para as substâncias de 
integração progressiva fabricadas ou 
importadas em quantidade igual ou 
superior a 100 toneladas por ano;
c) 36 meses antes do prazo fixado no nº 3 
do artigo 23º, para as substâncias de 
integração progressiva fabricadas ou 
importadas em quantidade igual ou 
superior a 1 tonelada por ano.
3. Caso o fabricante ou o importador não 
tenha notificado a Agência ou os 
utilizadores a jusante da intenção de não 
registar a substância, o fabricante ou o 
importador deve apresentar para a mesma 
um pedido de registo.

Or. en

Justificação

Para proteger os utilizadores a jusante dos perigos decorrentes das utilizações não 
registadas de uma substância. (alt. 121 primeira leitura). (Foglietta & Poli Bortone)

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 171
ARTIGO 27, PONTO 1

1. No caso de substâncias anteriormente 
registadas há menos de 10 anos, conforme 
mencionado no n.º 3 do artigo 26.º, o 
potencial registante:

1. No caso de substâncias anteriormente 
registadas há menos de 15 anos, o potencial 
registante deverá requerer do ou dos 
registantes anteriores as informações de que 
tiver necessidade, no que respeita às 
subalíneas vi) e vii) da alínea a) do 
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artigo 10º, para efectuar o registo.

a) Deverá, caso se trate de informações 
relativas a ensaios com animais 
vertebrados, e
b) Poderá, caso se trate de informações sem 
relação com ensaios com animais 
vertebrados,
requerer do ou dos registantes anteriores as 
informações de que tiver necessidade, no 
que respeita às subalíneas vi) evii) da 
alínea a) do artigo 10º, para efectuar o 
registo.

Or. en

Justificação

Para assegura a coerência do REACH com outros actos comunitários (como o 
regulamento relativo aos produtos biocidas, por exemplo). De acordo com a
Directiva 67/548/CE relativa à notificação de novas substâncias, os estudos 
dispendiosos têm uma protecção ilimitada quanto aos direitos de propriedade.

Alteração apresentada por Lena Ek e Amalia Sartori

Alteração 172
ARTIGO 27, PONTO 5 BIS (novo)

5 bis. Se o potencial registante não pagar a 
parte que lhe cabe da despesa decorrente de 
um estudo que implique a realização de 
ensaios com animais vertebrados, ou de 
qualquer outro estudo susceptível de 
prevenir experiências com animais, é-lhe 
recusado o registo da sua substância.

Or. en

Justificação

Os registantes que não paguem a parte que lhes cabe não devem ter o direito de 
proceder ao registo. Alteração idêntica à alteração 135 da primeira leitura (Ek).



PE 378.589v01-00 92/119 AM\629993PT.doc

PT

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 173
ARTIGO 27, PONTO 6

6. No prazo de um mês a contar da recepção 
das informações referidas no n.º 5, a 
Agência dará ao potencial registante 
autorização para mencionar as 
informações por ele solicitadas no seu 
dossiê de registo. Desde o momento em que 
o relatório de estudo completo seja 
disponibilizado ao potencial registante, o 
ou os anteriores registantes poderão 
reclamar ao potencial registante a partilha 
equitativa dos custos em que tenham 
incorrido, sendo esse direito invocável 
junto dos tribunais nacionais.

6. O(s) anterior(es) registante(s) terá(ão) o
prazo de um mês, a contar da recepção das 
informações referidas no nº 5, para 
informar o potencial registante e a Agência 
dos custos por si suportados no âmbito do 
estudo em questão. A pedido do potencial 
registante, a Agência tomará a decisão de 
lhe facultar os resumos ou os resumos 
consistentes dos estudos em questão, 
consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registante(s) de uma parte dos 
custos apresentados por este(s) último(s), 
calculada de acordo com as orientações 
relativas à partilha de custos adoptada pela 
Agência em conformidade com o nº 3, 
alínea f), do artigo 73º.

Or. en

Justificação

A presente alteração protege os direitos de propriedade do proprietário dos dados. 
No caso de desacordo entre este e o requerente dos dados, a partilha dos custos deve 
basear-se em orientações da Agência.

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Lena Ek, Alessandro Foglietta e 
Adriana Poli Bortone

Alteração 174
ARTIGO 28, PONTO 1, ALÍNEAS D BIS) E D TER) (novas)

d bis) uma descrição genérica e sucinta das 
utilizações identificadas; no mínimo, 
informação inicial sobre as categorias de 
utilização e exposição especificadas no 
ponto 6 do anexo IV;
d ter) uma lista da utilizações que pretende 
apoiar através do registo.

Or. en
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(Reintrodução das alterações 139 e 368 aprovadas em primeira leitura)

Justificação

A downstream user (DU) requires the following data of a substance he uses in his 
preparations: 

- is the substance going to be registered, 
- who will register the substance, 
- when will it be registered 
- which uses are identified

If the DU has no access to all of these data or only in a very late stage he may be 
confronted with a ’non-registration’ or a ’not identified use’ and therewith left with a 
too short time frame to make his supplier reconsider the registration or identified use, 
or run the cycle of reformulation (without the non-registered substance) (Blokland)

This is necessary to enable downstream users access to adequate pre-registration 
data, thus enabling them to fulfil their obligations under REACH on time. Minor 
changes from first reading amendments 368 and 139. (Ek)

Lo sviluppo di un adeguato e coerente sistema di comunicazione basato sul rischio 
assicurerà ai consumatori le informazioni e i consigli necessari per consentire loro di 
utilizzare in modo sicuro ed efficace le sostanze chimiche e i preparati che le 
contengono. (Em. 368; 139). (Foglietta & Poli Bortone)

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 175
ARTIGO 28, PONTO 1, ALÍNEA D BIS) (nova)

d bis) uma descrição genérica e sucinta das 
utilizações identificadas; no mínimo, 
informação inicial sobre as categorias de 
utilização e exposição especificadas no 
ponto 6 do anexo IV;

Or. en

Justificação

Corresponde à alteração 368, aprovada em primeira leitura.

No quadro do REACH, os utilizadores a jusante solicita o fornecimento dos seguintes 
dados acerca de uma substância que utiliza nas suas preparações: a pessoa que irá 
proceder ao registo da substância, quais as substâncias que serão registadas, quando 
será efectuado o registo e quais são as utilizações não confidenciais que estão 
identificadas. Caso o utilizador a jusante não tenha acesso a todos estes dados ou 
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venha a ter acesso aos mesmos apenas com muito atraso, pode ver-se confrontado 
com uma "falta de registo" ou com uma "utilização não identificada", passando a 
dispor, por isso, de um prazo demasiado curto para fazer com que o seu fornecedor 
reconsidere o registo ou a incorporação de uma utilização identificada, para dar 
prosseguimento ao ciclo de reformulação e à consequente aprovação pelo cliente.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 176
ARTIGO 28, PONTO 3 BIS) (novo)

3 bis. A Agência:
a) estabelecerá, no mês subsequente ao do 
fim do prazo referido no nº 2 uma lista das 
substâncias pré-registadas nos termos do 
disposto nessas alíneas, a qual deverá ser 
colocada à disposição do público na 
Internet. A lista compreenderá apenas os 
nomes das substâncias, incluindo os 
respectivos números EINECS e CAS, caso 
estejam disponíveis;
b) caso a mesma substância tenha sido 
registada há menos de 10 anos, 
comunicará ao(s) potencial (is) 
registante(s) o(s) nome(s) e o(s) endereço(s) 
do(s) registante(s) anterior(es), bem como 
os resumos de estudos – ou os resumos
alargados de estudos, consoante o caso – já 
apresentados.
Os estudos disponíveis devem ser 
partilhados com o(s) potencial(is) 
registante(s).

Or. en

Justificação

Reintroduz a alteração 142 da primeira leitura. 

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 177
ARTIGO 28, PONTO 5

5. Até ...*, a Agência publicará no seu sítio 5. A Agência manterá um registo de 
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Web uma lista das substâncias a que se 
referem as alíneas a) e d) do n.º 1. Essa 
lista conterá unicamente os nomes das 
substâncias, incluindo os respectivos 
números EINECS e CAS, quando 
disponíveis, ou outros códigos de 
identidade. 

substâncias que conterá as informações 
especificadas no artigo 28º.

5 bis. A Agência publicará todas as 
substâncias pré-registadas no registo das 
substâncias no prazo de um mês após a 
expiração do prazo previsto no nº 2 do 
artigo 28º, indicando:
a) o nome da substância e, se for caso 
disso, do grupo de substâncias, incluindo os 
respectivos números EINECS e CAS, se 
disponíveis;
b) o nome e endereço do fabricante ou 
importador ou, quando for adequado, da 
parte terceira designada como 
representante nos termos do artigo 28º, tal 
como está especificado na Secção 1 do 
Anexo VI;
c) uma descrição genérica das utilizações 
identificadass; no mínimo, informação 
inicial sobre a utilização e exposição, em 
conformidade com o nº 1, alíneas e) e f), do 
artigo 28º;
d) o primeiro prazo para o registo de cada 
substância, nos termos do artigo 23º.

Or. en

Justificação

Isto é necessário para permitir aos utilizadores a jusante o acesso a dados adequados 
relativos ao pré-registo, possibilitando-lhes, deste modo, cumprir atempadamente as 
suas obrigações no quadro do REACH. Ligeira reformulação da alteração 371 da 
primeira leitura, incluindo a especificação de que o registo deve ser posto à 
disposição do Conselho.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 178
ARTIGO 28, PONTO 5
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5. Até ...*, a Agência publicará no seu sítio 
Web uma lista das substâncias a que se 
referem as alíneas a) e d) do n.º 1. Essa 
lista conterá unicamente os nomes das 
substâncias, incluindo os respectivos 
números EINECS e CAS, quando 
disponíveis, ou outros códigos de 
identidade. 

5. A Agência manterá um registo de 
substâncias que conterá as informações 
especificadas no artigo 28º.

5 bis. A Agência publicará todas as 
substâncias pré-registadas no registo das 
substâncias no prazo de um mês após a 
expiração do prazo previsto no nº 2 do 
artigo 28º, indicando:
a) o nome da substância e, se for caso 
disso, do grupo de substâncias, incluindo os 
respectivos números EINECS e CAS, se 
disponíveis;
b) o nome e endereço do fabricante ou 
importador ou, quando for adequado, da 
parte terceira designada como 
representante nos termos do artigo 28º, tal 
como está especificado na Secção 1 do 
Anexo VI;
c) uma descrição genérica das utilizações 
identificadass; no mínimo, informação 
inicial sobre a utilização e exposição, em 
conformidade com o nº 1, alíneas e) e f), do 
artigo 28º;
d) o primeiro prazo para o registo de cada 
substância, nos termos do artigo 23º.

Or. en

Justificação

Corresponde à alteração 371, aprovada em primeira leitura.

No quadro do REACH, os utilizadores a jusante solicitam o acesso dos utilizadores a 
dados adequados objecto de pré-registo afim de poderem fazer com que os seus 
fornecedores reconsiderem o registo ou a incorporação de uma utilização 
identificada adicional, no caso de o fornecer não ter efectuado o pré-registo da 
substância para uma determinada utilização.

Alteração apresentada por Amalia Sartori e Chris Davies

Alteração 179
ARTIGO 28, PONTO 5
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5. Até ...*, a Agência publicará no seu sítio 
Web uma lista das substâncias a que se 
referem as alíneas a) e d) do n.º 1. Essa lista 
conterá unicamente os nomes das 
substâncias, incluindo os respectivos 
números EINECS e CAS, quando 
disponíveis, ou outros códigos de identidade.

5. Até ...*, a Agência publicará no seu sítio 
Web uma lista das substâncias a que se 
referem as alíneas a) e d) do n.º 1. Essa lista 
conterá unicamente os nomes das 
substâncias, incluindo os respectivos 
números EINECS e CAS, quando 
disponíveis, ou outros códigos de identidade.

Caso a mesma substância tenha sido 
registada há menos de 10 anos, 
comunicará ao(s) potencial (is) 
registante(s) o(s) nome(s) e o(s) endereço(s) 
do(s) registante(s) anterior(es), bem como 
os resumos de estudos (ou os resumos 
alargados de estudos, consoante o caso) já 
apresentados. Os estudos disponíveis devem 
ser partilhados com o(s) potencial(is) 
registante(s).

Or. en

Justificação

Alteração 142, aprovada em primeira leitura, destinada a assegurar a liberalização 
dos dados relativos aos ensaios passados dez anos. Isto deixa um lapso de tempo 
suficiente para que as sociedades possam recuperar os seus investimentos e 
proporciona às PME o acesso aos dados relativos aos ensaios de que necessitam 
para a sua sobrevivência (Davies).

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt, Frieda Brepoels e Anders Wijkman

Alteração 180
ARTIGO 28, PONTO 5

5. Até ...*, a Agência publicará no seu sítio 
Web uma lista das substâncias a que se 
referem as alíneas a) e d) do n.º 1. Essa lista 
conterá unicamente os nomes das 
substâncias, incluindo os respectivos 
números EINECS e CAS, quando 
disponíveis, ou outros códigos de identidade.

5. Até ...*, a Agência publicará no seu sítio 
Web uma lista das substâncias a que se 
referem as alíneas a) e d) do n.º 1. Essa lista 
conterá os nomes das substâncias, os 
respectivos números EINECS e CAS, 
quando disponíveis, ou outros códigos de 
identidade, e as informações fornecidas nos 
termos dos nºs 1 bis e 4 bis do artigo 28º, 
bem como, quando for aplicável, o grupo 
das substâncias.

Or. en
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(Alteração 371, parte pertinente - primeira leitura)

Justificação

Linked to amendments 14 and 16 of the rapporteur of Article 28(1a) and (4a). 
Existing data from animal tests and other information that could prevent animal 
experimentation should be published as early as possible in order to prevent duplicate 
animal testing and save costs for industry, particularly SMEs. (Lucas & others)

Linked to Amendments of Article 28(1a) and (4a). Conform EP Amendment 371, the 
chemical group to which a substance belongs as well as existing data from animal 
tests and other information that could prevent animal experimentation should be 
published as early as possible in order to prevent duplicate animal testing and save 
costs for industry, particularly SMEs. This would also allow for ‘cross-SIEF’ data 
sharing. (Brepoels & Wijkman)

Alteração apresentada por Chris Davies, Caroline Lucas, Carl Schlyter e Hiltrud 
Breyer

Alteração 181
ARTIGO 28, PONTO 5 BIS (novo)

Até ...*, a Agência publicará no seu sítio 
Web uma lista das substâncias a que se 
referem as alíneas a) e d) do n.º 1. Essa lista 
conterá unicamente os nomes das 
substâncias, incluindo os respectivos 
números EINECS e CAS, quando 
disponíveis, ou outros códigos de identidade,

5 bis. Até .... *, a Agência publicará 
igualmente no seu sítio Web uma lista das 
substâncias de integração progressiva já 
registadas, sem pré-registo. Essa lista 
conterá os nomes das substâncias, os 
respectivos números EINECS e CAS, se 
disponíveis, e outros códigos de identidade, 
bem como, quando for aplicável, o grupo 
das substâncias.
* 19 meses após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Successful first reading amendment linked to the amendment of Article 28(5) intended 
to ensure data sharing and, where applicable, read-across from the grouping of 
substances in order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, 
particularly SMEs. (Davies)

Linked to the amendment by the same authors to Article 28(5). A list of phase-in 
substances that have been registered without pre-registration, and the chemical group 
to which such substances belong should also be published as early as possible to 
ensure data sharing and, where applicable, read-across from the grouping of 
substances in order to prevent duplicate animal testing and save costs for industry, 
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particularly SMEs. (Lucas & others)

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 182
ARTIGO 28 BIS (novo)ARTIGO 28 A (NOVO)

Artigo 28º A
Registo das substâncias

1. A Agência manterá um registo de 
substâncias que conterá as informações 
especificadas no artigo 28º.
2. A Agência publicará todas as 
substâncias pré-registadas no registo das 
substâncias no prazo de um mês após a 
expiração do prazo previsto no nº 2 do 
artigo 28º, indicando:
a) o nome da substância e, se for caso 
disso, do grupo de substâncias, incluindo os 
respectivos números EINECS e CAS, se 
disponíveis;
b) caso seja necessário, o nome e endereço 
do fabricante ou importador ou da parte 
terceira designada como representante, 
desde que exista uma autorização nesse 
sentido, nos termos da alínea b) do nº 1 do 
artigo 28º;
c) uma descrição genérica e sucinta das 
utilizações identificadas, em conformidade 
com o nº 1, alínea d bis), do artigo 26º;
d) o primeiro prazo para o registo de cada 
substância, nos termos do artigo 23º.
3. A Agência publicará o nome da 
substância, e, se for caso disso, do grupo de 
substâncias, incluindo os respectivos 
números EINECS e CAS, se disponíveis, 
para os quais a notificação ulterior foi 
solicitada imediatamente após a recepção 
dos pedidos.
4. No prazo de um mês após ter expirado o 
prazo de notificação ulterior referido no 
nº 2 A do artigo 28º, a Agência actualizará 
o registo de substâncias, por forma a 
incluir as substâncias para as quais foram 
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recebidos pré-registos ulteriores.
5. A Agência publicará, juntamente com a 
publicação do registo de substâncias, nos 
termos dos nºs 1 e 4, um pedido dirigido a 
todos que possuem estudos sobre animais 
vertebrados que não estejam publicamente 
disponíveis para que forneçam indicações 
sobre a disponibilidade de tais estudos. 
6. Qualquer pessoa que possua tais estudos 
pode enviar à Agência indicações sobre a 
disponibilidade de tais estudos no prazo de 
seis meses após a publicação do registo de 
substâncias, nos termos do nº 4, e a 
Agência incluirá essa informação na base 
de dados referida no nº 5 do artigo 28º. Os 
estudos serão utilizados em conformidade 
com o disposto no artigo 30º.

Or. en

(Reintrodução parcial da alteração 371 aprovada em primeira leitura)

Justificação

Um utilizador a jusante (UJ) solicita os seguintes dados acerca de uma substância 
que utiliza nas suas preparações:

• se a substância irá ser registada,
• quem irá proceder ao registo da substância,
• quando irá a mesma ser registada
• quais são as utilizações identificadas

Caso o utilizador a jusante não tenha acesso a todos estes dados ou venha a ter 
acesso aos mesmos apenas com muito atraso, pode ver-se confrontado com uma 
"falta de registo" ou com uma "utilização não identificada", passando a dispor, por 
isso, de um prazo demasiado curto para fazer com que o seu fornecedor reconsidere
o registo ou a utilização identificada ou para dar prosseguimento ao ciclo de 
reformulação (sem a substância não registada).

Alteração apresentada por Chris Davies, Frédérique Ries, Ria Oomen-Ruijten e 
Richard Seeber

Alteração 183
ARTIGO 29, PONTO 1

1. Todos os fabricantes e importadores que 
tiverem apresentado à Agência, em 
conformidade com o artigo 28º, informações 

1. Todos os fabricantes e importadores e 
utilizadores a jusante que tiverem 
apresentado à Agência, em conformidade 
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sobre uma mesma substância de integração 
progressiva participarão num fórum de 
intercâmbio de informações sobre uma 
substância (FIIS).

com o artigo 28º, informações sobre uma 
mesma substância de integração progressiva 
participarão num fórum de intercâmbio de 
informações sobre uma substância (FIIS).

Or. en

Justificação

Successful First Reading amendment. (Davies)

Downstream Users who have shared data should also overtly be recognised as having 
access to SIEF.  This right is actually implicitly recognised in Art 28 paragraph 6, 
which states that manufacturers, importers and downstream users may submit 
information on substances “with the intention of being part of the substance 
information exchange forum…”  It is further implicitly recognised in Art 30 
paragraph 2 where “the Agency shall specify which registrant or downstream user
shall perform the test” when SIEF participants cannot agree on which participant 
will conduct a test. (Oomen-Ruijten)

Für nachgeschaltete Anwender, die gemäß Art. 28  Nummer 6 des gemeinsamen 
Standpunktes notwendige Daten zur Registrierung beisteuern, muss in gleicher Weise 
auch eine Beteiligung an SIEFs möglich sein. Auch im Artikel 30 Nummer 2 sind 
nachgeschaltete Anwender im Rahmen der Registrierung spezifisch angesprochen. 
Dieser Änderungsantrag dient daher nur einer notwendigen Konsistenz des 
Verordnungstextes und zur Korrektur eines Fehlers, der offenbar bei den 
umfangreichen Änderungen bei der Erstellung des gemeinsamen Standpunktes 
aufgetreten ist. (Seeber)

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann e Anne Ferreira

Alteração 184
ARTIGO 29, NÚMERO 1

1. Todos os fabricantes e importadores que 
tiverem apresentado à Agência, em 
conformidade com o artigo 28.º, 
informações sobre uma mesma substância de 
integração progressiva participarão num 
fórum de intercâmbio de informações sobre 
uma substância (FIIS).

1. Todos os fabricantes, importadores e 
formuladores que tiverem apresentado à 
Agência, em conformidade com o 
artigo 28.º, informações sobre uma mesma 
substância de integração progressiva 
participarão num fórum de intercâmbio de 
informações sobre uma substância (FIIS).

Or. fr

Justificação

Os "formuladores" devem ter igualmente acesso ao FIIS para poderem partilhar os 
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dados relativos aos riscos e à exposição.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Jonas 
Sjöstedt

Alteração 185
ARTIGO 30, PONTO1, parágrafo 1

1. Antes da realização de ensaios para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, o participante num 
FIIS investigará se já existe um estudo 
adequado, comunicando com os outros 
participantes do respectivo FIIS. Se existir 
no FIIS um estudo adequado que envolva 
ensaios com animais vertebrados, o 
participante desse FIIS deverá solicitar esse 
estudo até ....** Se existir no FIIS um estudo 
pertinente que não envolva ensaios com 
animais vertebrados, o participante desse 
FIIS poderá solicitar esse estudo até ... **. 

1. Antes da realização de ensaios para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, o participante num 
FIIS investigará se já existe um estudo 
adequado, comunicando com os outros 
participantes do respectivo FIIS e 
consultando as listas publicadas pela 
Agência, nos termos dos nºs 5 e 5 bis do 
artigo 28º. Se existir no FIIS um estudo 
adequado que envolva ensaios com animais 
vertebrados, o participante desse FIIS deverá 
solicitar esse estudo até ....** Se existir no 
FIIS um estudo pertinente que não envolva 
ensaios com animais vertebrados, o 
participante desse FIIS poderá solicitar esse 
estudo até ... ∗∗.

Or. en

(Reintrodução alterada do texto da Comissão)

Justificação

Relacionado com a alteração aos nºs 5 e 5 bis do artigo 28º.  A fim de evitar as 
duplicações de ensaios com animais e economizar custos industriais, particularmente 
no caso das PME, os FIIS devem ser também obrigados a consultar as listas 
publicadas pela Agência, a fim de assegurar a partilha de dados e, quando for 
aplicável, o "read-across" com base no agrupamento de substâncias.

Alteração apresentada por Lena Ek e Amalia Sartori

Alteração 186
ARTIGO 30, PONTO1, parágrafo 1

1. Antes da realização de ensaios para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, o participante num 

1. Antes da realização de ensaios para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, o participante num 
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FIIS investigará se já existe um estudo 
adequado, comunicando com os outros 
participantes do respectivo FIIS. Se existir 
no FIIS um estudo adequado que envolva 
ensaios com animais vertebrados, o 
participante desse FIIS deverá solicitar esse 
estudo até ....** Se existir no FIIS um 
estudo pertinente que não envolva ensaios 
com animais vertebrados, o participante 
desse FIIS poderá solicitar esse estudo 
até ... **.

FIIS investigará se já existe um estudo 
adequado, comunicando com os outros 
participantes do respectivo FIIS. Se existir 
no FIIS um estudo adequado que envolva 
ensaios com animais vertebrados, o 
participante desse FIIS deverá solicitar esse 
estudo até ....** .

Or. en

Justificação

Todos os ensaios (vertebrados e invertebrados) devem ser partilhados. Idêntico à 
alteração 149 da primeira leitura.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 187
ARTIGO 30, PONTO 1

1. Antes da realização de ensaios para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, o participante num 
FIIS investigará se já existe um estudo 
adequado, comunicando com os outros 
participantes do respectivo FIIS. Se existir 
no FIIS um estudo adequado que envolva 
ensaios com animais vertebrados, o 
participante desse FIIS deverá solicitar esse 
estudo até 2 meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento. 
Se existir no FIIS um estudo pertinente que 
não envolva ensaios com animais 
vertebrados, o participante desse FIIS poderá 
solicitar esse estudo até 2 meses a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

1. Antes da realização de ensaios para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, o participante num 
FIIS investigará se já existe um estudo 
adequado, comunicando com os outros 
participantes do respectivo FIIS. Se existir 
no FIIS um estudo adequado que envolva 
ensaios com animais vertebrados, o 
participante desse FIIS deverá solicitar esse 
estudo. Se existir no FIIS um estudo 
pertinente que não envolva ensaios com 
animais vertebrados, o participante desse 
FIIS poderá solicitar esse estudo. 

Nas duas semanas que se seguem ao
pedido, o proprietário do estudo apresentará 
ao ou aos participantes que o solicitem prova 
do respectivo custo. O ou os participantes e 
o proprietário envidarão todos os esforços 
para garantir que os custos da partilha de 

No prazo de um mês a contar do pedido, o 
proprietário do estudo apresentará ao ou aos 
participantes que o solicitem prova do 
respectivo custo. O ou os participantes e o 
proprietário envidarão todos os esforços para 
garantir que os custos da partilha de 
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informações sejam determinados de modo 
justo, transparente e não discriminatório. 
Para facilitar esta tarefa, poderão ser 
seguidas orientações em matéria de partilha 
de custos baseadas nesses princípios que 
sejam adoptadas pela Agência nos termos da 
alínea f) do n.º 2 do artigo 76.º. Se tal acordo 
não for possível, os custos serão partilhados 
equitativamente. Nas duas semanas que se 
seguem à recepção do pagamento, o 
proprietário autorizará o participante a 
reportar-se ao relatório de estudo completo 
para efeitos de registo. Os registantes só têm 
de partilhar os custos relativos às 
informações que tenham de apresentar para 
cumprir os requisitos de registo.

informações sejam determinados de modo 
justo, transparente e não discriminatório. 
Para facilitar esta tarefa, poderão ser 
seguidas orientações em matéria de partilha 
de custos baseadas nesses princípios que 
sejam adoptadas pela Agência nos termos da 
alínea f) do n.º 2 do artigo 76.º. Se tal acordo 
não for possível, os custos serão partilhados 
equitativamente. Nas duas semanas que se 
seguem à recepção do pagamento, o 
proprietário autorizará o participante a 
reportar-se ao relatório de estudo completo 
para efeitos de registo. Os registantes só têm 
de partilhar os custos relativos às 
informações que tenham de apresentar para 
cumprir os requisitos de registo.

Or. en

Justificação

Não é possível às sociedades ou outras partes interessadas encomendarem os estudos 
pertinentes de todos os demais participantes no FIIS no prazo de 2 meses após a 
publicação da lista das substâncias que foram objecto de pré-registo. No que toca às 
substâncias de integração progressiva, as decisões sobre eventuais ensaios serão 
adoptadas unicamente após a expiração do prazo aplicável ao registo da substância, 
não sendo necessário, por conseguinte, fixar um prazo.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 188
ARTIGO 30, PONTO 1, PARÁGRAFO 1

1. Antes da realização de ensaios para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, o participante num 
FIIS investigará se já existe um estudo 
adequado, comunicando com os outros 
participantes do respectivo FIIS. Se existir 
no FIIS um estudo adequado que envolva 
ensaios com animais vertebrados, o 
participante desse FIIS deverá solicitar esse
estudo até ....** Se existir no FIIS um estudo 
pertinente que não envolva ensaios com 
animais vertebrados, o participante desse 

1. Antes da realização de ensaios para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, o participante num 
FIIS investigará se já existe um estudo 
adequado, comunicando com os outros 
participantes do respectivo FIIS e 
consultando as listas publicadas pela 
Agência, nos termos dos nºs 5 e 5 bis do 
artigo 28º. Se existir um estudo adequado 
que envolva ensaios com animais 
vertebrados, o participante do FIIS deverá 
solicitar esse estudo até ....** Se existir no 

  
** 20 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
** 20 meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
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FIIS poderá solicitar esse estudo até ... ∗∗. FIIS um estudo pertinente que não envolva 
ensaios com animais vertebrados, o 
participante desse FIIS poderá solicitar esse 
estudo até ... ∗∗.

Or. en

Justificação

Redução da duplicação dos ensaios com animais. Relacionada com a alteração aos 
nºs 5 e 5 bis do artigo 28º.

Alteração apresentada por Amalia Sartori e Lena Ek

Alteração 189
ARTIGO 30, PONTO 1 BIS (novo)

1 bis. A. Os registantes que não 
comuniquem à Agência os dados 
resultantes de testes efectuados com 
animais vertebrados, ou qualquer outro 
tipo de dados susceptíveis de impedir a 
realização de testes com animais, ver-se-ão 
privados do direito de registarem a 
substância em causa.

Or. en

Justificação

Este requisito reforça o princípio da partilha obrigatória de dados. Alteração 
idêntica à alteração 151 da primeira leitura (Ek).

Alteração apresentada por Amalia Sartori e Lena Ek

Alteração 190
ARTIGO 30, PONTO 1 TER (novo)

1 ter. Caso o outro ou outros participantes 
não paguem a parte que lhes cabe dos 
custos, ver-se-ão privados do direito de 
procederem ao registo das respectivas 
substâncias.

Or. en
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Justificação

Os registantes que não paguem a parte que lhes cabe não devem ter o direito de 
proceder ao registo. Alteração idêntica à alteração 152 da primeira leitura (Ek).

Alteração apresentada por Frieda Brepoels, Anders Wijkman e Chris Davies

Alteração 191
ARTIGO 30, PONTO 2

2. Se não existir no FIIS nenhum estudo 
adequado que envolva ensaios, apenas será 
conduzido um único estudo, por um dos 
participantes, que actuará em nome dos 
outros, para efeitos de cumprimento dos 
requisitos de informação em cada FIIS. Os 
participantes tomarão todas as medidas 
razoáveis para chegar a acordo, no prazo 
fixado pela Agência, sobre quem deverá 
realizar o ensaio em nome dos outros 
participantes e apresentar à Agência um 
resumo ou um resumo circunstanciado do 
estudo. Se não houver acordo, a Agência 
especificará qual dos registantes ou 
utilizadores a jusante deverá realizar o 
ensaio. Todos os participantes no FIIS que 
solicitem um estudo contribuirão para os 
custos envolvidos na sua realização com 
uma quota-parte calculada em função do 
número de potenciais registantes 
participantes. Os participantes que não 
realizem eles próprios o estudo terão o 
direito de receber o relatório completo do 
estudo no prazo de duas semanas a contar do 
pagamento ao participante que realizou o 
estudo.

2. Se não existir nenhum estudo adequado 
que envolva ensaios, apenas será conduzido 
um único estudo, por um dos participantes, 
que actuará em nome dos outros, para efeitos 
de cumprimento dos requisitos de 
informação em cada FIIS. Os participantes 
tomarão todas as medidas razoáveis para 
chegar a acordo, no prazo fixado pela 
Agência, sobre quem deverá realizar o 
ensaio em nome dos outros participantes e 
apresentar à Agência um resumo ou um 
resumo circunstanciado do estudo. Se não 
houver acordo, a Agência especificará qual 
dos registantes ou utilizadores a jusante 
deverá realizar o ensaio. Todos os 
participantes no FIIS que solicitem um 
estudo contribuirão para os custos 
envolvidos na sua realização com uma 
quota-parte calculada em função do número 
de potenciais registantes participantes. Os
participantes que não realizem eles próprios 
o estudo terão o direito de receber o relatório 
completo do estudo no prazo de duas 
semanas a contar do pagamento ao 
participante que realizou o estudo.

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao nº 1 do artigo 30º (Brepoels e Wijkman).

Redução da duplicação dos ensaios com animais. Relacionada com a alteração ao nº 
1 do artigo 30º (Davies).
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Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 192
ARTIGO 32, PONTO 4

4. Qualquer fabricante ou importador de um 
artigo que contenha uma substância que 
cumpra os critérios estabelecidos no 
artigo 56º e identificada em conformidade 
com o disposto no nº 1 do artigo 58º numa 
concentração superior a 0,1% (m/m) 
fornecerá ao destinatário desse artigo 
suficiente informação para possibilitar a 
utilização segura do artigo, incluindo, no 
mínimo, o nome da substância. Esta 
obrigação aplicar-se-á a todos os 
destinatários de artigos na cadeia de 
produção.

4. Qualquer fabricante ou importador de um 
artigo que contenha uma substância que 
cumpra os critérios estabelecidos no 
artigo 56º e identificada em conformidade 
com o disposto no nº 1 do artigo 58º, numa 
concentração superior a 0,1% (m/m) numa 
parte homogénea do artigo, fornecerá ao 
destinatário desse artigo suficiente 
informação para possibilitar a utilização 
segura do artigo, incluindo, no mínimo, o 
nome da substância. Esta obrigação aplicar-
-se-á a todos os destinatários de artigos na 
cadeia de produção.

Or. en

Justificação

A alteração clarifica a interpretação do limiar de 0,1%. Análoga à parte 
correspondente da alteração relativa ao nº 2, alínea b), do artigo 7º.

Alteração apresentada por Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges e Péter Olajos

Alteração 193
ARTIGO 33 BIS (novo)

Artigo 33º bis
1. Qualquer fabricante ou importador de 
uma substância incluída no Anexo XIII, ou 
de uma preparação ou artigo que contenha 
essa substância, deverá fornecer, a pedido 
do utilizador a jusante e na medida em que 
tal seja razoavelmente exigível, as 
informações necessárias para avaliar os 
efeitos da substância sobre a saúde 
humana ou sobre o ambiente, no que diz 
respeito às operações e utilizações 
indicadas no pedido.
2. Os requisitos em matéria de informação 
especificados no nº 1 aplicam-se, "mutatis 
mutandis", a montante da cadeia de 
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abastecimento.
3. Os utilizadores a jusante que incorporem 
num determinado artigo uma substância ou 
preparação para a qual foi estabelecida 
uma ficha de segurança, bem como todos 
os que ulteriormente manuseiem ou 
processem o artigo em causa, transmitirão 
a ficha de segurança a todos os 
destinatários do artigo, ou de um seu 
derivado. Os consumidores não são 
considerados destinatários.
Os consumidores dispõem do direito de 
solicitar ao fabricante ou ao importador 
informações acerca das substâncias 
presentes num determinado artigo por ele 
fabricado ou importado.

Os produtores ou importadores deverão
facultar a um consumidor, a pedido, no 
prazo de 30 dias úteis, a obtenção de 
especificações completas relativas à 
segurança e à utilização no que respeita às
substâncias presentes num artigo por eles
produzido ou importado.

Or. en

Justificação

Este artigo é necessário, a fim de assegurar que os utilizadores a jusante ou os 
consumidores possam obter as informações necessárias sobre uma determinada 
substância ou sobre os artigos que contenham tal substância. Somente no caso de 
serem disponibilizadas essas informações será possível avaliar os efeitos da 
substância na saúde humano ou no ambiente, no que respeita às operações e 
utilizações indicadas no pedido. Alteração 366 da primeira leitura.

Alteração apresentada por Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-
Schoepges e Péter Olajos

Alteração 194
ARTIGO 33 BIS (novo)

Artigo 33º bis
1. Os fornecedores que incorporarem num 
artigo uma substância ou preparação e 
quem quer que venha ulteriormente a 
manipular ou transformar deverão
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fornecer, a pedido, a qualquer destinatário 
do artigo, sem prejuízo do disposto no nº 4 
do artigo 32º, as informações que se 
seguem, aplicando-se também tal obrigação 
aos importadores dos artigos:
(i) fichas de dados de segurança, de acordo 
com o artigo 31º e/ou
(ii) no mínimo, todas as informações 
relevantes referidas no nº 1 do artigo 32º, 
no caso de não ter sido estabelecida uma 
ficha de dados de segurança.
2. Os produtores ou importadores deverão
fornecer, a pedido, a um consumidor,
informações sobre as substâncias presentes 
num artigo por eles produzido ou 
importado.
Os produtores ou importadores deverão
facultar a um consumidor, a pedido, no 
prazo de 30 dias úteis, a obtenção de 
especificações completas relativas à 
segurança e à utilização no que respeita às
substâncias presentes num artigo por eles
produzido ou importado.

Or. en

Justificação

Alterações 166 e 366 da primeira leitura.

Alteração apresentada por Urszula Krupa, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne 
Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund e Lena Ek

Alteração 195
ARTIGO 33 BIS (novo)

Artigo 33º bis
1. Os fornecedores que incorporarem num 
artigo uma substância ou preparação e 
quem quer que venha ulteriormente a 
manipular ou transformar deverão
fornecer, a pedido, a qualquer destinatário 
do artigo, sem prejuízo do disposto no nº 4 
do artigo 32º, as informações que se 
seguem, aplicando-se também tal obrigação 



PE 378.589v01-00 110/119 AM\629993PT.doc

PT

aos importadores dos artigos:
(i) fichas de dados de segurança, de acordo 
com o artigo 31º e/ou
(ii) no mínimo, todas as informações 
relevantes referidas no nº 1 do artigo 32º, 
no caso de não ter sido estabelecida uma 
ficha de dados de segurança.
2. Os produtores ou importadores deverão
fornecer, a pedido, a um consumidor,
informações sobre as substâncias presentes 
num artigo por eles produzido ou 
importado.
Os produtores ou importadores deverão
facultar a um consumidor, a pedido, no 
prazo de 15 dias úteis, a obtenção de 
especificações completas relativas à 
segurança e à utilização no que respeita às
substâncias presentes num artigo por eles
produzido ou importado.

Or. en

Justificação

Os fabricantes, retalhistas e os consumidores devem poder saber se determinadas 
substâncias específicas estão presentes num artigo. As informações serão fornecidas 
unicamente a pedido, o que tornará o processo mais simples e fácil de gerir.

Isto não acarretará qualquer ónus suplementar ao sistema, já que os retalhistas e 
consumidores apenas terão direito a pedir informações que já tenham ido obtidas no 
quadro do REACH.

A presente alteração constitui uma versão melhorada do pacote de compromisso 
relativo à transparência e ao acesso às informações acordado por uma maioria de 
grupos políticos (alteração 366 do PE).

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 196
ARTIGO 36, PONTO 3

3. No respeitante às substâncias registadas, o 
fabricante, importador ou utilizador a jusante 
deverá dar cumprimento às obrigações 
estabelecidas no artigo 14.º antes de voltar a 
fornecer a substância, estreme ou contida 
numa preparação, ao utilizador a jusante que 

3. No respeitante às substâncias registadas, o 
fabricante, importador ou utilizador a jusante 
deverá dar cumprimento às obrigações 
estabelecidas no artigo 14.º antes de voltar a 
fornecer a substância, estreme ou contida 
numa preparação, ao utilizador a jusante que 
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apresentou a informação referida no n.º 2, do 
presente artigo desde que a comunicação 
tenha sido feita, pelo menos, um mês antes 
do fornecimento ou, se essa data for 
posterior, no prazo de um mês após a 
comunicação.

apresentou a informação referida no n.º 2,  
desde que essa utilização seja apoiada e que 
a comunicação tenha sido feita, pelo menos, 
um mês antes do fornecimento ou, se essa 
data for posterior, no prazo de um mês após 
a comunicação.

No que toca às substâncias de integração 
progressiva, o fabricante, importador ou 
utilizador a jusante deverá agir em 
conformidade com a referida comunicação e 
as obrigações estabelecidas no artigo 14.º 
antes do fim do prazo pertinente 
estabelecido no artigo 23.º, desde que o 
utilizador a jusante tenha apresentado a 
informação pelo menos doze meses antes do 
fim do prazo em questão.

No que toca às substâncias de integração 
progressiva, o fabricante, importador ou 
utilizador a jusante deverá agir em 
conformidade com a referida comunicação e 
as obrigações estabelecidas no artigo 14.º 
antes do fim do prazo pertinente 
estabelecido no artigo 23.º, desde que essa 
utilização seja apoiada e que o utilizador a 
jusante tenha apresentado a informação pelo 
menos doze meses antes do fim do prazo em 
questão.

Or. en

Justificação

Um produtor ou fornecedor só é obrigado a cumprir as exigências previstas no artigo 
13º para as utilizações que apoia efectivamente; caso contrário, deve tomar em 
consideração todas as utilizações anunciadas pelo utilizador a jusante, 
independentemente do facto de as apoiar ou não.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt, Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan Jørgensen, Åsa Westlund 

e Lena Ek

Alteração 197
ARTIGO 36, PONTO 4, ALÌNEA C)

c) O utilizador a jusante utiliza a 
substância ou preparação numa 
quantidade total inferior a uma tonelada 
por ano;

Suprimido

Or. en

(Alteração nova - alínea c), nº 2, do artigo 62º, relacionado com o considerando 54)

Justificação

As a result of the 1 tonne threshold introduced by Council, downstream users would 
only have to prepare a chemical safety report (CSR) for uses >1 tonne, if not covered 
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by the CSR of the manufacturer. No such use threshold is foreseen for the CSR by 
manufacturers. This new clause would create a perverse incentive for manufacturers 
to exclude uses below 1 tonne from their CSR, as it would not result in any 
obligations for downstream users. This creates a serious loophole with regard to 
safety information for small uses. (Schlyter & others)

Establishing a 1 tpa threshold would create a serious loophole for many uses of 
chemicals. Deleting the threshold of 1 tpa ensures that the downstream users have the 
right to obtain the safety information from the manufacturers in order to handle the 
substance safely and improve their products. (Hegyi & others + Ek)

Alteração apresentada por John Bowis, Ria Oomen-Ruijten

Alteração 198
ARTIGO 36, PONTO 8 BIS (novo)

8 bis. Sem prejuízo do disposto nos nºs 1 a 8 
e no Título IX, os utilizadores a jusante 
devem ter em vista evitar a utilização de 
substâncias excessivamente problemáticas, 
identificadas de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 58º, 
enquanto tais, como componentes de 
preparações ou de artigos destinados à 
utilização pelo público em geral, a menos 
que se demonstre que:
a) a substância está presente num limite de 
concentração inferior a 0,1%, ou
b) a utilização não apresenta riscos 
inaceitáveis para a saúde humana ou para 
o ambiente, ou
c) não existem alternativas técnica e 
economicamente viáveis que apresentem 
menos riscos para os seres humanos ou 
para o ambiente, ou ainda
d) a substância de substituição está na 
posse de um único fornecedor.

Or. en

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 199
ARTIGO 36, PONTO 8 BIS (novo)
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8 bis. Sem prejuízo do disposto nos nºs 1 a 8 
e no Título IX, os utilizadores a jusante 
devem ter em vista evitar a utilização de 
substâncias excessivamente problemáticas, 
identificadas de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 58º, 
enquanto tais, como componentes de 
preparações ou de artigos destinados à 
utilização pelo público em geral, a menos 
que se demonstre que:
a) a substância está presente num limite de 
concentração inferior a 0,1%,, em 
conformidade com o nº 2 do artigo 14º e do 
nº 6 do artigo 55º do presente regulamento, 
ou
b) a utilização não apresenta riscos 
inaceitáveis para a saúde humana ou para 
o ambiente, tal como prevê a ficha de dados 
de segurança, ou
c) não existem alternativas técnica e 
economicamente viáveis que apresentem 
menos riscos para os seres humanos ou 
para o ambiente, ou ainda
d) a substância de substituição está na 
posse de um único fornecedor.

Or. en

Justificação

A presente alteração é proposta tendo em vista chegar a um compromisso com o 
Conselho sobre a questão da substituição.

Alteração apresentada por Avril Doyle e Amalia Sartori

Alteração 200
ARTIGO 37 BIS (novo)

Artigo 37º bis
Processo de comunicação obrigatória das 

informações pelas PME
1. Se o utilizador a jusante for uma PME, 
na acepção do nº 29 bis do artigo 3°, 
aplica-se o processo de comunicação 
previsto no artigo 35°,  à excepção do nº 2, 
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alínea f), e dos nºs 3, 4 e 5.
2. Posteriores ensaios mais pormenorizados 
com vertebrados e não vertebrados, que 
sejam considerados necessários segundo a 
avaliação da Agência, serão identificados 
pela Agência entre os ensaios existentes.
3. Se os ensaios a que se refere o número 
anterior não existirem já, a Agência 
encarregará o Estado-Membro onde a 
PME se encontra sediada de os efectuar. 
Os resultados úteis para a avaliação da 
segurança serão comunicados à PME após 
a conclusão dos ensaios.
4. A Agência avisa o mais rapidamente 
possível o requerente (PME) e o 
Estado-Membro onde se encontra sediado, 
se os resultados dos ensaios sejam 
negativos, a fim de bloquear a utilização da 
substância objecto dos ensaios.
5. O utilizador a jusante (PME) tem a 
obrigação de actualizar as informações 
comunicadas nos termos do número 1, logo 
que elas sofram modificações.
6. Sempre que a sua classificação de uma 
substância difira da do seu fornecedor, o 
utilizador a jusante (PME) informa a 
Agência, utilizando o formato por ela 
especificado nos termos do artigo 108º.
7. O dever de informação a que se referem 
os nºs 1 a 4 não se aplica aos casos em que 
a quantidade de uma substância usada pelo 
utilizador a jusante (PME),  estreme ou 
numa preparação, seja inferior a uma 
tonelada por ano.

Or. en

Justificação

Este procedimento específico para as PME possibilita-lhes proteger os seus segredos 
industriais para utilizações específicas das substâncias químicas e, ao atribuir um 
papel específico à Agência, limita os ensaios que não são necessários (Doyle).
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Alteração apresentada por Chris Davies, Frieda Brepoels, Caroline Lucas, Carl 
Schlyter e Hiltrud Breyer

Alteração 201
ARTIGO 39, PONTO 1

1. A Agência analisará todas as propostas de 
ensaios apresentadas num registo ou num 
relatório de um utilizador a jusante para 
fornecimento das informações especificadas 
nos Anexos IX e X relativamente a uma 
substância. Deverá ser dada prioridade aos 
registos de substâncias que tenham ou 
possam ter propriedades PBT, mPmB, 
sensibilizantes e/ou cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
(CMR) ou de substâncias classificadas como 
perigosas de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE, em quantidades 
superiores a 100 toneladas por ano, que 
tenham utilizações conducentes a uma 
exposição extensa e difusa.

1. A Agência analisará todas as propostas de 
ensaios apresentadas num registo ou num 
relatório de um utilizador a jusante para 
fornecimento das informações especificadas 
nos Anexos VII a X que impliquem 
experiências com animais vertebrados
relativamente a uma substância. Deverá ser 
dada prioridade aos registos de substâncias 
que tenham ou possam ter propriedades 
PBT, mPmB, sensibilizantes e/ou 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução (CMR) ou de substâncias 
classificadas como perigosas de acordo com 
a Directiva 67/548/CEE, em quantidades 
superiores a 100 toneladas por ano, que 
tenham utilizações conducentes a uma 
exposição extensa e difusa.

Or. en

Justificação

Promoção da não realização de ensaios com animais. Alteração 175, aprovada em 
primeira leitura, destinada a assegurar que os ensaios com animais sejam realizados 
unicamente quando for absolutamente necessário (Davies).

A fim de impedir os ensaios com animais e economizar custos industriais, 
particularmente no caso das PME. Dado que os dados resultantes de ensaios com 
animais apenas devem ser fornecidos caso sejam necessários para a avaliação da 
segurança de uma substância, todas as propostas de ensaios para o fornecimento das 
informações especificadas nos Anexos VII e VIII devem ser examinadas pela Agência.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt

Alteração 202
ARTIGO 39, PONTO 2, PARTE INTRODUTÓRIA

2. Com base na análise referida no n.º 1, a 
Agência elaborará uma das seguintes 
decisões e essa decisão será adoptada em 
conformidade com o procedimento 

2. Com base na análise referida no n.º 1, 1 
bis e 1 ter, a Agência elaborará uma das 
seguintes decisões e essa decisão será 
adoptada em conformidade com o 
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estabelecido nos artigos 49.º e 50.º: procedimento estabelecido nos artigos 49.º 
e 50.º:

Or. en

(Reintrodução alterada do texto da Comissão)

Justificação

Para assegurar a coerência com as alterações 22 e 23 apresentadas pelo relator.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Dan 
Jørgensen, Åsa Westlund, Evangelia Tzampazi, Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud 

Breyer, Jonas Sjöstedt e Urszula Krupa

Alteração 203
ARTIGO 40, PONTO 4

4. O registante apresentará à Agência as 
informações exigidas no prazo estabelecido.

4. O registante apresentará à Agência as 
informações exigidas num prazo razoável 
por ela estabelecido. Este prazo não poderá 
exceder seis meses. Se o registante não 
apresentar as informações pertinentes 
dentro do prazo estabelecido, a Agência 
retirará o número de registo.

Or. en

Justificação

O Conselho não estabelece de forma clara um prazo para a comunicação das 
informações, tal como o Parlamento havia proposto na alteração 180 (Hegyi e outros 
+ Rsampazi + Krupa).

É possível que um registante tenha tido um resultado positivo na verificação de 
conformidade prevista no artigo 20º, apesar de não ter preenchido os requisitos em 
matéria de informações, incumprimento que deve ter claras consequências. Não 
deveria ser concedida aos registantes mais do que uma oportunidade, no prazo 
máximo de seis meses, para corrigir um registo imperfeito. Isso poderia garantir uma 
boa qualidade e evitar controvérsias intermináveis entre as autoridades e os 
registantes. A formulação está em conformidade com as disposições relativas à 
verificação de conformidade prevista no artigo 20º (Schlyter e outros).

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 204
ARTIGO 40, PONTO 7
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7. A Comissão, após consultar a Agência, 
pode decidir variar a percentagem de dossiês 
seleccionados e alterados ou incluir novos 
critérios no nº 5 nos termos do nº 3 do 
artigo 132º.

7. A Comissão, após consultar a Agência, 
pode decidir variar a percentagem de 
"dossiers" seleccionados e alterados ou 
incluir novos critérios no n.º 5 nos termos do 
nº 3 bis do artigo 132º.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para alinhar o texto pelas disposições da nova 
decisão relativa à comitologia e, em particular, para substituir o procedimento do 
"comité de regulamentação" ordinário pelo "comité de regulamentação controlado", 
já que as medidas em causa são de alcance geral, destinadas a alterar aspectos não 
fundamentais do projecto legislativo.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Alteração 205
ARTIGO 42, PONTO 2, ALÍNEAS A) E B)

a) Até ..., para todos os registos recebidos 
até ... que contenham propostas, de ensaios 
para satisfazer os requisitos de informação 
dos Anexos IX e X; 

a) Até ..., para todos os registos recebidos 
até ... que contenham propostas, de ensaios 
para satisfazer os requisitos de informação 
dos Anexos VII a X;

b) Até ..., para todos os registos recebidos 
até ...que contenham propostas de ensaios 
apenas para satisfazer os requisitos de 
informação do Anexo IX; 

b) Até ..., para todos os registos recebidos 
até ...que contenham propostas de ensaios 
apenas para satisfazer os requisitos de 
informação do Anexo VII a IX;

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao nº 1 do artigo 39º, apresentada pelos mesmos 
deputados. A fim de impedir os ensaios com animais e economizar custos industriais, 
particularmente no caso das PME. Dado que os dados resultantes de ensaios com 
animais apenas devem ser fornecidos caso sejam necessários para a avaliação da 
segurança de uma substância, todas as propostas de ensaios para o fornecimento das 
informações especificadas nos Anexos VII e VIII devem ser examinadas pela Agência.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 206
ARTIGO 42, PONTO 2
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2. A fim de garantir uma abordagem 
harmonizada dos pedidos de informações 
complementares, a Agência monitorizará os 
projectos de decisões elaborados ao abrigo 
do artigo 45.º e desenvolverá critérios e 
prioridades. Sempre que adequado, adoptar-
-se-ão medidas de aplicação nos termos do 
nº 3 do artigo 132º.

2. A fim de garantir uma abordagem 
harmonizada dos pedidos de informações 
complementares, a Agência monitorizará os 
projectos de decisões elaborados ao abrigo 
do artigo 45.º e desenvolverá critérios e 
prioridades. Sempre que adequado, adoptar-
-se-ão medidas de aplicação nos termos do 
nº 3 bis do artigo 132º.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para alinhar o texto pelas disposições da nova 
decisão relativa à comitologia e, em particular, para substituir o procedimento do 
"comité de regulamentação" ordinário pelo "comité de regulamentação controlado", 
já que as medidas em causa são de alcance geral, destinadas a alterar aspectos não 
fundamentais do projecto legislativo.

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas 
Sjöstedt + Frieda Brepoels, Anders Wijkman + Philippe Busquin + Dan Jørgensen

Alteração 207
ARTIGO 49, PONTO 1

1. A Agência notificará qualquer projecto de 
decisão tomada ao abrigo dos artigos 39º, 
40.º ou 45.º ao ou aos registantes ou 
utilizadores a jusante interessados, 
informando-os de que terão o direito de 
apresentar observações no prazo de trinta 
dias a contar da recepção. Caso desejem 
apresentar observações, o ou os registantes 
ou utilizadores a jusante interessados 
comunicá-las-ão à Agência. A Agência, por 
seu lado, informará sem demora a autoridade 
competente da apresentação das 
observações. A autoridade competente (para 
as decisões tomadas ao abrigo do artigo 45º 
e a Agência (para as decisões tomadas ao 
abrigo dos artigos 39º e 40º) levarão em 
linha de conta todas as observações 
recebidas e poderão alterar o projecto de 
decisão em conformidade.

1. A Agência notificará qualquer projecto de 
decisão tomada ao abrigo dos artigos 39º, 
40.º ou 45.º ao ou aos registantes ou 
utilizadores a jusante interessados, em 
conjunto com as eventuais observações das 
partes interessadas, do Centro Europeu de 
Validação de Métodos Alternativos de 
Ensaio (CEVMAE), informando-os de que 
terão o direito de apresentar observações no 
prazo de trinta dias a contar da recepção. 
Caso desejem apresentar observações, o ou 
os registantes ou utilizadores a jusante 
interessados comunicá-las-ão à Agência. A 
Agência, por seu lado, informará sem 
demora a autoridade competente da 
apresentação das observações. A autoridade 
competente (para as decisões tomadas ao 
abrigo do artigo 45º e a Agência (para as 
decisões tomadas ao abrigo dos artigos 39º 
e 40º) levarão em linha de conta todas as 
observações recebidas e poderão alterar o 
projecto de decisão em conformidade.
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Or. en

(Alteração 206 - primeira leitura)

Justificação

Por razões de transparência, as observações do CEVMAE e de outras partes 
interessadas devem ser igualmente publicadas (Lucas e outros).

Alteração 206 - primeira leitura. Relacionada com as alterações aos nºs 1, 1 bis e 2 
do artigo 39º (Brepoels e Wijkman).


