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Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Chris Davies, Lena Ek, Urszula Krupa e Guido Sacconi

Alteração 208
ARTIGO 54

O objectivo do presente título é assegurar o 
bom funcionamento do mercado interno, 
garantindo simultaneamente que os riscos 
associados às substâncias que suscitam 
uma elevada preocupação sejam 
adequadamente controlados e que essas 
substâncias sejam eventualmente 
substituídas por substâncias ou tecnologias 
alternativas sempre que estas sejam 
económica e tecnicamente viáveis.

O objectivo do presente título é assegurar 
que as substâncias que suscitam uma 
grande preocupação sejam substituídas por 
substâncias ou tecnologias alternativas 
mais seguras, quando disponíveis. Se não 
existirem alternativas, mas os benefícios 
para a sociedade forem superiores aos 
riscos associados à utilização dessas 
substâncias, o objectivo do presente título é 
assegurar que a utilização de substâncias 
que suscitam uma grande preocupação seja 
devidamente controlada e que sejam 
promovidas alternativas. As suas 
disposições sustentam-se no princípio da 
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precaução.

Or. en

Justificação

O objectivo da autorização consiste em garantir a protecção da saúde humana e do 
ambiente. (Davies & Ek)

O objectivo da autorização destina-se a salvaguardar a protecção da saúde humana e do 
ambiente. A alteração PE 214 é re-apresentada. (Krupa)

Importa suprimir a ênfase dada ao mercado interno. O REACH já contém uma cláusula de 
livre circulação (artigo 128º) e alicerça-se na base jurídica do Tratado aplicável ao mercado 
interno. Este título específico visa que as substâncias químicas consideradas nefastas sejam 
utilizadas em condições específicas. O princípio da precaução é mencionado nas disposições 
gerais do REACH, mas é especialmente importante incluir este princípio nas disposições 
sobre autorização. (Sacconi)

Alteração apresentada por Chris Davies e Lena Ek

Alteração 209
ARTIGO 55, NÚMERO 4

Os n.ºs 1 e 2 não se aplicam às seguintes 
utilizações de substâncias:

Os n.ºs 1 e 2 não se aplicam às seguintes 
utilizações de substâncias:

a) Em produtos fitofarmacêuticos, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 91/414/CEE;

a) Em produtos fitofarmacêuticos, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 91/414/CEE;

b) Em produtos biocidas, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Directiva 98/8/CE;

b) Em produtos biocidas, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Directiva 98/8/CE;

c) Como combustíveis para motores, 
abrangidos pela Directiva 98/70/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 13 de Outubro de 1998, relativa à 
qualidade da gasolina e do combustível 
para motores diesel;
d) Como combustíveis em instalações de 
combustão móveis ou fixas de produtos 
derivados dos óleos minerais e utilização 
como combustíveis em sistemas fechados.

Or. en
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Justificação

Importa manter um número mínimo de excepções, a fim de evitar distorções de mercado entre 
diferentes substâncias e de permitir identificar substâncias químicas que suscitam grande 
preocupação e as suas alternativas mais seguras.

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Anne Laperrouze e Françoise Grossetête

Alteração 210
ARTIGO 55, NÚMERO 4, ALÍNEA D BIS) (nova)

d bis) As utilizações de minerais e de 
concentrações tal como ocorrem de forma 
natural em matérias-primas não 
disponíveis para venda ao grande público 
em instalações de tratamento abrangidas 
pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 96/61/CE.

Or. en

Justificação

A maior parte contém em pequenas quantidades substâncias químicas CMR naturais, pelo 
que se encontram sujeitas a autorização. Utilizadas apenas como matérias-primas em 
instalações, estão sujeitas a autorização concedida por referência às melhores técnicas 
disponíveis (Directiva 96/61/CE), bem como à legislação relativa à protecção dos 
trabalhadores e do ambiente ; os produtos e os fluxos de resíduos continuam a estar 
abrangidos pela legislação REACH e pela legislação em matéria de resíduos. Os riscos 
encontram-se devidamente controlados: em virtude do nº 2 do artigo 57º, serão concedidas 
derrogações. Em virtude da variedade na composição, esta alteração permite evitar milhares 
de “dossiers” desnecessários (sistema sobrecarregado) e garantir a possibilidade de 
utilização.

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

Alteração 211
ARTIGO 55, NÚMERO 4, ALÍNEA D TER) (nova)

d ter) ) A utilização em pilhas e 
acumuladores nos termos do âmbito de 
aplicação da Directiva [2006/xx/CE]

Or. en
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Justificação

A directiva recentemente adoptada sobre pilhas e acumuladores prevê restrições rigorosas 
relativamente à concepção e fabrico, atribui responsabilidades aos fabricantes enquanto 
responsáveis pela recolha e pela reciclagem de resíduos. Além disso, as substâncias 
utilizadas em pilhas que possam apresentar um risco para a ambiente ou para a saúde 
humana já foram objecto de avaliações de riscos e foram sujeitas a testes aprofundados e 
rigorosos tal como previsto no sistema REACH. 

A fim de evitar uma duplicação da legislação e de aliviar o ónus administrativo, as 
substâncias utilizadas em pilhas no quadro da directiva em referência deveriam estar isentas 
de autorização. 

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 212
ARTIGO 55, NÚMERO 5

5. No que diz respeito às substâncias que 
estejam sujeitas a autorização unicamente 
porque satisfazem os critérios das 
alíneas a), b) ou c) do artigo 56.º, ou 
porque sejam identificadas em 
conformidade com a alínea f) do artigo 56.º 
unicamente porque são perigosas para a 
saúde humana, os n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo não se aplicarão às seguintes 
utilizações:

Suprimido

a) Em produtos cosméticos, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 76/768/CEE;
b) Em materiais destinados a entrar em 
contacto com géneros alimentícios, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1935/2004.

Or. en

(Alteração 471/rev. parcialmente  - primeira leitura)

Justificação

Não se deveriam aplicar restrições ao âmbito de aplicação das autorizações.
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Alteração apresentada por Guido Sacconi, Urszula Krupa, Chris Davies e Lena Ek

Alteração 213
ARTIGO 55 BIS (novo)

Artigo 55º bis
Lista das substâncias sujeitas a autorização
As substâncias que se considera 
satisfazerem os critérios estabelecidos no 
artigo 56º serão enumeradas no Anexo XIV 
bis enquanto se aguarda o procedimento de 
autorização. Uma vez iniciado o processo 
de autorização, as substâncias são 
incluídas no anexo XIV ter, em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no n° 1 do artigo 57°.

Or. en

Justificação

In order to increase transparency, stimulate voluntary measures by downstream users and 
innovation towards safer alternatives, all substances that meet the criteria of very high 
concern should be added immediately to a candidate list for authorisation (=Annex XIVa). 

Subsequently, following the priority setting by the agency, substances will be moved to Annex 
XIVb, in which sunset dates and deadlines for applications for authorisation would be set. 
(Sacconi)

In order to help SMEs in their mid to long-term investment planning, reduce bureaucracy, 
stimulate innovation towards safer alternatives and voluntary measures and increase 
transparency, all substances that meet the criteria of very high concern should be added 
immediately to a candidate list for authorisation (Annex XIV (a)). This is a much clearer and 
straightforward procedure than what the Council has proposed. EP amendments 215, 216 
(relevant part), 219, 223, 227, 228, 229 and 230 are re-tabled as part of the candidate list
package. (Krupa + Davies).

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Urszula Krupa, Chris Davies e Lena Ek

Alteração 214
ARTIGO 56, TÍTULO E PARTE INTRODUTÓRIA

Substâncias a incluir no Anexo XIV Substâncias a incluir no Anexo XIV bis
As seguintes substâncias podem ser 
incluídas no Anexo XIV nos termos do 

Sem prejuízo das restrições actuais ou 
futuras, as seguintes substâncias devem ser 
incluídas no anexo XIV bis em 
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artigo 57º: conformidade com o procedimento 
estabelecido no artigo 58°:

Or. en

(Alteração 216 - primeira leitura)

Justificação

Parcialmente relacionada com as alterações ao artigo 55° bis (novo).

A introdução de uma lista de substâncias que aguardam concessão de uma autorização 
impõe uma alteração ao procedimento de inscrição nas listas. (Sacconi)

Associada à alteração ao artigo 55º bis (novo).

Se surgirem novas informações científicas que atestem da necessidade de adopção de 
medidas mais vastas para restringir ainda mais uma substância do mercado, o procedimento 
de restrição deveria encontrar-se disponível para as autoridades. É novamente apresentada a 
parte relevante da alteração 216 do PE. (Krupa + Davies)

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

Alteração 215
ARTIGO 56, ALÍNEA F)

f) Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preenchem os 
critérios das alíneas d) ou e), em relação às 
quais existam provas científicas de que são 
susceptíveis de provocar efeitos graves na 
saúde humana ou no ambiente que 
originam um nível de preocupação 
equivalente ao das outras substâncias 
mencionadas nas alíneas a) a e), 
identificadas caso a caso, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 58º.

f) Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preenchem os 
critérios das alíneas d) ou e), que se 
considere como suscitando um nível de 
preocupação análogo às substâncias 
enumeradas nas alíneas a) a e) 
identificadas caso a caso, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 58º.

Or. en
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(Alteração 217 - primeira leitura)

Justificação

This amendment lowers the level of concern required for a substance before it is allowed to 
be added to Annex XIVa. A more flexible wording is preferable. (Sacconi)

The precautionary principle gives at hand that we cannot wait until we have full scientific 
evidence that a substance is going to have a negative impact on hormones for example, 
therefore the proposed wording will allow us to find more substances which are likely to give 
similar level of concern. (Wijkman & others)

The Council text would result in a significant increase in animal testing. This amendment 
allows for a handful of dangerous substances, mainly hormone disrupting chemicals which 
interfere with the normal functioning of the hormone system of both people and wildlife and 
result in a wide range of adverse effects including reproductive, developmental and 
behavioural problems, and those like PFOS, PFOA and DecaBDE to be brought under 
authorisation. EP amendment 217 is re-tabled. (Davies)

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 216
ARTIGO 56, ALÍNEA F)

f) Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preenchem os 
critérios das alíneas d) ou e), em relação às 
quais existam provas científicas de que são 
susceptíveis de provocar efeitos graves na 
saúde humana ou no ambiente que originam 
um nível de preocupação equivalente ao das 
outras substâncias mencionadas nas 
alíneas a) a e), identificadas caso a caso, de 
acordo com o procedimento previsto no 
artigo 58.º.

f) Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preenchem os 
critérios das alíneas d) ou e), em relação às 
quais existam provas científicas de que são 
susceptíveis de provocar efeitos graves na 
saúde humana ou no ambiente que originam 
um nível de preocupação equivalente ao das 
outras substâncias mencionadas nas 
alíneas a) a e), identificadas caso a caso, de 
acordo com o procedimento previsto no 
artigo 58.º.

Para este tipo de substâncias, a Comissão 
elaborará, aquando da entrada em vigor do 
REACH, um guia que defina os critérios 
para determinar quais são as substâncias 
que originam um nível de preocupação 
equivalente ao das outras substâncias 
mencionadas nas alíneas a) a e).
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Or. es

Justificação

A presente alteração visa assegurar que as substâncias que cumprem alguns mas não todos 
os critérios aplicados às substâncias PB(T) possam ser classificadas no REACH como 
substâncias químicas que originam um nível de preocupação equivalente, questão que a 
actual redacção não clarifica totalmente.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Alteração 217
ARTIGO 56, ALÍNEA F BIS) (nova)

f bis) Nanopartículas.

Or. en

(Nova alteração - nº 2, alínea d), do artigo 62º, a fim de ter em conta o parecer modificado 
do SCENIHR de 10 de Março de 2006 e do artigo “Toxic Potential of Materials as the 

Nanolevel” publicado na revista “Science" de 3 de Fevereiro de 2006.)

Justificação

De acordo com a revista “Science”, a dimensão ínfima dos nanomateriais é susceptível de 
modificar as propriedades físico-químicas e criar a possibilidade de uma interacção mais 
forte com os tecidos biológicos. Esta combinação pode produzir efeitos biológicos adversos 
nas células vivas, efeitos esses que não seriam possíveis com as mesmas matérias numa 
forma mais desenvolvida. De acordo com o SCENIHR, as informações sobre o destino 
biológico das nanopartículas (distribuição, acumulação, metabolismo e toxicidade orgânica 
específica) são extremamente reduzidas. As nanopartículas devem, por conseguinte, 
constituir objecto de autorização.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 218
ARTIGO 56, ALÍNEA F BIS) (nova)

f bis) Substâncias que sejam ingredientes 
adicionados aos produtos do tabaco na 
acepção dos n°s 1 e 5 do artigo 2° da 
Directiva 2001/37 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.
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Or. en

Justificação

A presente alteração corresponde à alteração 218 aprovada em primeira leitura.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 219
ARTIGO 57, TÍTULO E NÚMERO 1, PARTE INTRODUTÓRIA

Inclusão de substâncias no Anexo XIV Inclusão de substâncias no Anexo XIV ter
1. Sempre que se tome a decisão de incluir 
no Anexo XIV substâncias referidas no 
artigo 56.º, essa decisão será tomada nos 
termos do nº 3 do artigo 132º. Em relação a 
cada substância, essa decisão especificará os 
seguintes elementos:

1. Sempre que se tome a decisão de incluir 
no Anexo XIV ter substâncias referidas no 
artigo 56.º, essa decisão será tomada nos 
termos do nº 3 bis do artigo 132º. Em 
relação a cada substância, essa decisão 
especificará os seguintes elementos:

Or. en

(Alteração 219 - primeira leitura)

Justificação

Na sequência da criação da lista de substâncias para as quais é requerida autorização, o 
Anexo XIV torna-se Anexo XIV ter.

Alteração apresentada por Urszula Krupa, Chris Davies e Lena Ek

Alteração 220
ARTIGO 57, TÍTULO E NÚMERO 1, PARTE INTRODUTÓRIA

Inclusão de substâncias no Anexo XIV Inclusão de substâncias no Anexo XIV ter
1. Sempre que se tome a decisão de incluir 
no Anexo XIV substâncias referidas no 
artigo 56.º, essa decisão será tomada nos 
termos do nº 3 do artigo 132º. Em relação a 
cada substância, essa decisão especificará os 
seguintes elementos:

1. Sempre que se tome a decisão de incluir 
no Anexo XIV ter referidas no artigo 56.º, 
essa decisão será tomada nos termos do nº 3 
do artigo 132º. Em relação a cada 
substância, essa decisão especificará os 
seguintes elementos:

Or. en
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Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 55ºbis (novo)

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 221
ARTIGO 57, NÚMERO 1, ALÍNEA B BIS) (nova)

b bis) Quaisquer restrições, nos termos do 
disposto do artigo 67º;

Or. en

(Alteração 220 - primeira leitura)

Justificação

É importante que quaisquer restrições aplicáveis à produção, utilização e/ou colocação no 
mercado sejam indicadas na decisão de incluir essas substâncias no anexo XIV ter.

Alteração apresentada por Guido Sacconi e Chris Davies

Alteração 222
ARTIGO 57, NÚMERO 1, ALÍNEA D)

d) Períodos de revisão para certas
utilizações, se for adequado;

d) Períodos de revisão, que não deverão 
exceder os 5 anos, para todas as utilizações;

Or. en

(Alteração 221 - primeira leitura)

Justificação

All authorisations must have time limits on them, up to a maximum of 5 years, depending on 
the development of safer alternatives or technologies. In the absence of regular review 
periods the incentive for innovation and the development of safer methods will be lost. 
(Sacconi)

It is reasonable that all authorisations are issued on a temporary basis, because periodic 
review will allow (and encourage) adaptation to technical progress (e.g. consideration of new 
information on hazards, exposure, socio-economic benefits and availability of alternatives). 
Without regular review periods, the incentive for the innovation of safer alternatives will be 
lost. EP amendment 221 is re-tabled. (Davies) 
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Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 223
ARTIGO 57, NÚMERO 2

2. Algumas utilizações ou categorias de 
utilizações poderão ser isentadas da 
obrigação de autorização desde que o risco 
seja correctamente controlado, com base na
legislação comunitária específica existente 
que imponha requisitos mínimos 
relacionados com a protecção da saúde 
humana ou do ambiente para a utilização da 
substância. Ao determinar essas isenções, 
ter-se-á em conta, nomeadamente, a 
proporcionalidade dos riscos para a saúde 
humana e o ambiente relacionados com a 
natureza da substância, tal como nos casos 
em que o risco é modificado pela forma 
física.

2. Algumas utilizações ou categorias de 
utilizações poderão ser isentadas da 
obrigação de autorização. Ao determinar 
essas isenções, ter-se-á em conta, 
nomeadamente, o seguinte:

a) A legislação comunitária específica 
existente que imponha requisitos mínimos 
relacionados com a protecção da saúde ou 
do ambiente para a utilização da substância, 
como, por exemplo, limites de exposição 
profissional vinculativos, limites de 
emissões, desde que o risco seja 
correctamente controlado;
b) Obrigações legais existentes para que se 
tomem as medidas técnicas e de gestão 
apropriadas com vista a assegurar a 
conformidade com quaisquer normas 
pertinentes no domínio da saúde, da 
segurança e do ambiente em relação à
utilização da substância.
As isenções poderão depender da satisfação 
de certas condições.

Or. en

Justificação

Repõe a proposta inicial da Comissão.
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Alteração apresentada por Chris Davies, Philippe Busquin e Vittorio Prodi

Alteração 224
ARTIGO 57, NÚMERO 2

2. Algumas utilizações ou categorias de 
utilizações poderão ser isentadas da 
obrigação de autorização desde que o risco 
seja correctamente controlado, com base na 
legislação comunitária específica existente 
que imponha requisitos mínimos 
relacionados com a protecção da saúde 
humana ou do ambiente para a utilização da 
substância. Ao determinar essas isenções, 
ter-se-á em conta, nomeadamente, a 
proporcionalidade dos riscos para a saúde 
humana e o ambiente relacionados com a 
natureza da substância, tal como nos casos 
em que o risco é modificado pela forma 
física.

2. Algumas utilizações ou categorias de 
utilizações poderão ser isentadas da 
obrigação de autorização desde que o risco 
seja correctamente controlado, com base na 
legislação comunitária específica existente 
que imponha requisitos mínimos 
relacionados com a protecção da saúde 
humana, segurança pública ou do ambiente 
para a utilização da substância. Ao 
determinar essas isenções, ter-se-á em conta, 
nomeadamente, a proporcionalidade dos 
riscos para a saúde humana, a segurança 
pública  e o ambiente relacionados com a 
natureza da substância, tal como nos casos 
em que o risco é modificado pela forma 
física.

Or. en

Justificação

A implementação do sistema REACH não deveria impedir o sector aeronáutico de respeitar 
as exigências em matéria de segurança da aviação civil e de certificação, bem como as 
normas estabelecidas a nível internacional (ICAO) ou comunitário (EASA). Pode igualmente 
ser necessário isentar determinadas substâncias de autorização pelo facto de as suas 
propriedades físico-químicas serem essenciais para permitir o respeito dos critérios e das 
normas de segurança e de certificação internacionais e comunitárias, nomeadamente as 
exigências de navegabilidade e de segurança dos passageiros na aviação civil previstas no 
Regulamento (CE) nº 1592/2002.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 225
ARTIGO 57, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. Estas isenções não se aplicam às 
utilizações ou categorias de utilizações de 
substâncias referidas no artigo 56° 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 
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legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros no 
que respeita ao fabrico, à apresentação e à 
venda de produtos do tabaco, sem prejuízo 
do disposto no artigo 12° desta directiva.

Or. en

Justificação

Corresponde à alteração 222 aprovada em primeira leitura com a adaptação à modificação 
dos números dos artigos na posição comum em relação ao texto original elaborado pela 
Comissão Europeia.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 226
ARTIGO 57, NÚMERO 3, PARTE INTRODUTÓRIA

3. Antes de tomar a decisão de incluir uma 
substância no Anexo XIV, a Agência 
recomendará, tendo em conta o parecer do 
Comité dos Estados-Membros, a inclusão 
de substâncias prioritárias, especificando, 
para cada substância, os dados indicados no 
n.º 1. Normalmente, dar-se-á prioridade a 
substâncias que:

3. A Agência recomendará que as
substâncias prioritárias sejam transferidas 
do Anexo XIV bis para o Anexo XIV ter, 
especificando, para cada substância, os 
dados indicados no n.º 1. Normalmente, dar-
-se-á prioridade a substâncias que:

Or. en

(Alteração 223 - primeira leitura)

Justificação

Na sequência da criação da lista de substâncias para as quais se requer autorização, o Anexo 
XIV torna-se Anexo XIV ter.

Alteração apresentada por Chris Davies, Lena Ek e Urszula Krupa

Alteração 227
ARTIGO 57, NÚMERO 3, PARTE INTRODUTÓRIA

3. Antes de tomar a decisão de incluir uma 
substância no Anexo XIV, a Agência 
recomendará, tendo em conta o parecer do 

3. Antes de tomar a decisão de transferir 
substâncias do Anexo XIV bis para o 
Anexo XIV ter, a Agência recomendará, 
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Comité dos Estados-Membros, a inclusão de 
substâncias prioritárias, especificando, para 
cada substância, os dados indicados no n.º 1. 
Normalmente, dar-se-á prioridade a 
substâncias que:

tendo em conta o parecer do Comité dos 
Estados-Membros, a inclusão de substâncias 
prioritárias, especificando, para cada 
substância, os dados indicados no n.º 1. 
Normalmente, dar-se-á prioridade a 
substâncias que:

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 55º bis (novo).

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 228
ARTIGO 57, NÚMERO 3, ALÍNEA B BIS (nova)

b bis) sob forma de monopartículas; ou

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, um vasto leque de nanomateriais e de nanosuperfícies 
funcionais é utilizado nos produtos de consumo, nomeadamente em cosméticos e ecrãs 
solares, fibras e têxteis, corantes, tintas, enchimentos, tintas, emulsões e colóides. Em virtude 
da combinação a) dos efeitos adversos preocupantes das nanopartículas e b) da sua vasta 
utilização em produtos de consumo e c) dos conhecimentos mínimos sobre o destino biológico 
das nanopartículas, estas devem constituir objecto de prioridade no quadro do sistema de 
autorização REACH.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 229
ARTIGO 57, NÚMERO 3, ALÍNEA C)

c) Envolvam grandes volumes c) Envolvam grandes volumes; ou

Or. en
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Justificação

A presente alteração corresponde à alteração 224 aprovada em primeira leitura.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 230
ARTIGO 57, NÚMERO 3, ALÍNEA C BIS) (nova)

c bis) 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

A presente alteração corresponde à alteração 225 aprovada em primeira leitura.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 231
ARTIGO 57, NÚMERO 4, PARÁGRAFO 1

4. Antes de a Agência enviar a sua 
recomendação à Comissão, publicá-la-á no 
seu sítio Web, indicando claramente a data 
de publicação, tendo em conta os 
artigos 117.º e 118.º relativos ao acesso à 
informação. Convidará todas as partes 
interessadas a apresentarem as suas 
observações nos três meses seguintes à data 
da publicação, em particular no que se refere 
às utilizações que devam ser isentadas da 
obrigação de autorização.

4. Antes de a Agência enviar a sua 
recomendação à Comissão, publicá-la-á no 
seu sítio Web, indicando claramente a data 
de publicação. Convidará todas as partes 
interessadas a apresentarem as suas 
observações nos três meses seguintes à data 
da publicação, em particular no que se 
refere ao seguinte:

a) respeito dos critérios referidos nas 
alíneas d), e) e f) do artigo 56.º;
b) utilizações que devam ser isentadas da 
obrigação de autorização.
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Or. en

Justificação

Reposição da proposta inicial da Comissão.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges, Anders Wijkman, Chris Davies, Lena 
Ek, Urszula Krupa e Guido Sacconi

Alteração 232
ARTIGO 57, NÚMERO 5

5. Sem prejuízo do disposto no n.º 6, depois 
de incluída no Anexo XIV uma substância 
não será sujeita a novas restrições de acordo 
com o procedimento descrito no Título VIII, 
que cobre os riscos da utilização da 
substância para a saúde humana ou para o 
ambiente decorrentes da utilização da 
substância, estreme ou contida numa 
preparação ou num artigo, devido às 
propriedades intrínsecas especificadas no 
Anexo XIV.

5. Sem prejuízo do disposto no n.º 6, depois 
de incluída no Anexo XIV uma substância 
não será sujeita a novas restrições de acordo 
com o procedimento descrito no Título VIII, 
que cobre os riscos da utilização da 
substância para a saúde humana ou para o 
ambiente decorrentes da utilização da 
substância, estreme ou contida numa 
preparação ou num artigo, devido às 
propriedades intrínsecas especificadas no 
Anexo XIV, excepto nos casos em que seja 
apresentada à Agência informação 
científica que ateste da necessidade de 
adopção de medidas de urgência visando 
submeter a substância a novas restrições.

Or. en

Justificação

Se surgirem novas informações científicas que atestem da necessidade da adopção de 
medidas mais vastas visando reforçar as restrições relativamente a uma substância, o 
processo de restrição deveria ser acessível às autoridades. É novamente apresentada a parte 
pertinente da alteração 216 do PE. (Hennicot & Wijkman + Davies + Krupa)

É necessário instituir um mecanismo destinado a controlar as utilizações das substâncias 
incluídas no anexo que foram isentadas da obrigatoriedade da autorização. O texto da 
Comissão anularia qualquer possibilidade de controlo através de "novas" restrições.
Alteração 226 – primeira leitura (Sacconi).
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Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 233
ARTIGO 57, NÚMERO 8

8. As substâncias que, na sequência de novas 
informações, tenham deixado de satisfazer 
os critérios do artigo 56.º serão suprimidas 
do Anexo XIV nos termos do nº 3 do 
artigo 132º.

8. As substâncias que, na sequência de novas 
informações, tenham deixado de satisfazer 
os critérios do artigo 56.º serão suprimidas 
do Anexo XIV nos termos do nº 3 bis do 
artigo 132º.

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 Guido Sacconi

Alteração 234
ARTIGO 58, TÍTULO

Identificação das substâncias a que se refere
o artigo 56º.

Identificação e inclusão no Anexo XIV bis
das substâncias a que se refere o artigo 56º

Or. en

(Alteração 227 - primeira leitura)

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 56º.
A fim de aumentar a transparência, encorajar a adopção de medidas facultativas pelos 
utilizadores a jusante e estimular a inovação no domínio de alternativas mais seguras, 
convém inscrever de imediato todas as substâncias que preencham os critérios de substâncias 
extremamente preocupantes numa lista de substâncias que aguardam autorização (=Anexo 
XIV(bis)). As substâncias já identificadas como preenchendo os critérios devem ser incluídas 
directamente. É necessário instituir um procedimento para a inclusão das substâncias a 
identificar.
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Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 235
ARTIGO 58, NÚMERO -1

-1. As substâncias enunciadas nas alíneas 
a), b) e c) do artigo 56º são incluídas no 
Anexo XIV bis.

Or. en

(Alteração 228 - primeira leitura)

Justificação

As substâncias C/m/r deveriam ser imediatamente incluídas na lista de substâncias sujeitas a 
autorização.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 236
ARTIGO 58, NÚMERO 1

1. Para efeitos de identificação das 
substâncias que satisfazem os critérios 
referidos no artigo 56º e de estabelecimento 
de uma lista de substâncias candidatas para 
eventual inclusão no Anexo XIV, aplicar-
-se-á o procedimento previsto nos nºs 2 a 10 
do presente artigo. A Agência indicará as 
substâncias dessa lista que constam do seu 
programa de trabalho nos termos da 
alínea e) do nº 3 do artigo 82º.

1. Para identificar as substâncias referidas 
nas alíneas d), e) e f) do artigo 56.º, aplicar-
se-á o procedimento previsto nos nºs 2 a 10 
do presente artigo, antes de se fazer 
qualquer recomendação ao abrigo do n.º 3 
do artigo 57º.

Or. en

Justificação

Reposição da proposta inicial da Comissão.

Alteração apresentada por Chris Davies, Lena Ek e Urszula Krupa

Alteração 237
ARTIGO 58, TÍTULO E NÚMERO 1



AM\630161PT.doc 19/106 PE 378.597v01-00

PT

Identificação das substâncias a que se refere 
o artigo 56º

Identificação e inclusão no Anexo XIV bis
das substâncias referidas no artigo 56º

1. Para efeitos de identificação das 
substâncias que satisfazem os critérios 
referidos no artigo 56º e de estabelecimento 
de uma lista de substâncias candidatas para 
eventual inclusão no Anexo XIV, aplicar-se-
-á o procedimento previsto nos nºs 2 a 10 do 
presente artigo. A Agência indicará as 
substâncias dessa lista que constam do seu 
programa de trabalho nos termos da alínea e) 
do nº 3 do artigo 82º.

1. Para efeitos de identificação das 
substâncias que satisfazem os critérios 
referidos no artigo 56º e de estabelecimento 
de uma lista (Anexo XIV bis) de substâncias 
candidatas para eventual inclusão no 
Anexo XIV ter, aplicar-se-á o procedimento 
previsto nos nºs 2 a 10 do presente artigo. A 
Agência indicará as substâncias dessa lista 
que constam do seu programa de trabalho 
nos termos da alínea e) do nº 3 do artigo 82º.

1 bis. As substâncias referidas nas alíneas 
a), b) e c) do artigo 56º são incluídas no 
Anexo XIV bis.

Or. en

Justificação

A identificação de substâncias muito preocupantes deveria estar sujeita à maioria 
qualificada. Não se afigura apropriado que cada um dos 25 Estados-Membros tenha direito 
de veto relativamente à identificação destas substâncias. Esta alteração prevê, por outro 
lado, um procedimento claro em matéria de inclusão de substâncias químicas extremamente 
preocupantes no Anexo XIII bis e reforça, assim, a segurança jurídica para a indústria. 
Relacionada com a alteração ao artigo 53º bis (novo).

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 238
ARTIGO 58, NÚMEROS 8 E 9

8. Se, no prazo de trinta dias após o envio 
para o Comité dos Estados-Membros, este 
chegar a um acordo unânime sobre a 
identificação, a Agência incluirá essa 
substância na lista a que se refere o nº 1. A 
Agência poderá incluir essa substância nas 
recomendações que formular ao abrigo do
nº 3 do artigo 57º.

8. Se, no prazo de trinta dias após o envio 
para o Comité dos Estados-Membros, este 
chegar a um acordo por maioria qualificada 
sobre o facto de a substância reunir os 
critérios estabelecidos na autorização e 
dever ser incluída no Anexo XIV ter, a 
Agência recomendou à Comissão, no prazo 
de quinze dias úteis, que inclua essa 
substância no anexo XIV ter, tal como 
previsto no nº 3 do artigo 57º.

9. Se o Comité dos Estados-Membros não 
chegar a acordo por unanimidade, a 
Comissão elaborará um projecto de 

9. Se o Comité dos Estados-Membros não 
conseguir chegar a um acordo por maioria 
qualificada, adoptará um parecer no prazo 
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proposta sobre a identificação da 
substância no prazo de três meses a contar 
da recepção do parecer do Comité dos 
Estados-Membros. A decisão final sobre a 
identificação da substância será tomada 
nos termos do nº 3 do artigo 132º.

de 30 dias após o envio do processo. A 
Agência transmitirá esse parecer à 
Comissão no prazo de 15 dias úteis, 
incluindo informações sobre qualquer 
ponto de vista minoritário no Comité, para 
que a Comissão tome uma decisão.

Or. en

(Alteração 229 - primeira leitura)

Justificação

No caso em que o Comité não consiga chegar a acordo, a decisão final cabe à Comissão.

Alteração apresentada por Chris Davies e Urszula Krupa

Alteração 239
ARTIGO 58, NÚMEROS 8 E 9

8. Se, no prazo de trinta dias após o envio 
para o Comité dos Estados-Membros, este
chegar a um acordo unânime sobre a 
identificação, a Agência incluirá essa 
substância na lista a que se refere o nº 1. A 
Agência poderá incluir essa substância nas 
recomendações que formular ao abrigo do 
nº 3 do artigo 57º.

8. Se, no prazo de trinta dias após o envio 
para o Comité dos Estados-Membros, este 
chegar a um acordo por maioria qualificada 
sobre o facto de a substância reunir os 
critérios estabelecidas para a autorização e 
dever ser incluída no Anexo XIV bis, a 
Agência incluirá essa substância na lista a 
que se refere o nº 1. A Agência poderá 
incluir essa substância nas recomendações 
que formular ao abrigo do nº 3 do artigo 57º.

8 bis. As substâncias novamente 
classificadas como respondendo aos 
critérios enunciados nas alíneas a), b) e c) 
do artigo 56º e as substâncias identificadas 
como satisfazendo os critérios das alíneas 
d), e) e f) são incluídas no Anexo XIV bis 
no prazo de três meses.

9. Se o Comité dos Estados-Membros não 
chegar a acordo por unanimidade, a 
Comissão elaborará um projecto de proposta 
sobre a identificação da substância no prazo 
de três meses a contar da recepção do 
parecer do Comité dos Estados-Membros. A 
decisão final sobre a identificação da 
substância será tomada nos termos do nº 3 

9. Se o Comité dos Estados-Membros não 
chegar a acordo por maioria qualificada, a 
Comissão elaborará um projecto de proposta 
sobre a identificação da substância no prazo 
de três meses a contar da recepção do 
parecer do Comité dos Estados-Membros. A 
decisão final sobre a identificação da 
substância será tomada nos termos do nº 3 
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do artigo 132º. do artigo 132º.

Or. en

Justificação

A identificação das substâncias muito preocupantes deveria estar sujeita à maioria 
qualificada. Não se afigura apropriado que cada um dos 25 Estados-Membros tenha direito 
de veto relativamente à identificação destas substâncias. Esta alteração prevê, por outro 
lado, um procedimento claro em matéria de inclusão de substâncias químicas extremamente 
preocupantes no Anexo XIIIbis e reforça, assim, a segurança jurídica para a indústria. 
Relacionada com a alteração ao artigo 53º bis (novo).

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 240
ARTIGO 58, NÚMERO 9

9. Se o Comité dos Estados-Membros não 
chegar a acordo por unanimidade, a 
Comissão elaborará um projecto de proposta 
sobre a identificação da substância no prazo 
de três meses a contar da recepção do 
parecer do Comité dos Estados-Membros. A 
decisão final sobre a identificação da 
substância será tomada nos termos do nº 3 
do artigo 132º.

9. Se o Comité dos Estados-Membros não 
chegar a acordo por unanimidade, a 
Comissão elaborará um projecto de proposta 
sobre a identificação da substância no prazo 
de três meses a contar da recepção do 
parecer do Comité dos Estados-Membros. A 
decisão final sobre a identificação da 
substância será tomada nos termos do nº 3 
bis do artigo 132º.

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 Guido Sacconi

Alteração 241
ARTIGO 58, NÚMERO 9 BIS (novo)

9 bis. As substâncias novamente 
classificadas como respondendo aos 
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critérios enunciados nas alíneas a), b) e c) 
do artigo 56º, bem como as substâncias 
identificadas como respondendo aos 
critérios enunciados nas alíneas d), e) e f) 
do artigo 56º são incluídas no Anexo XIV 
bis no prazo de três meses

Or. en

(Alteração 230 - primeira leitura)

Justificação

A presente alteração instaura um processo de inclusão no Anexo XIV bis.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 242
ARTIGO 59, NÚMERO 2

2. Sem prejuízo do n.º 3, será concedida 
uma autorização se o risco da utilização da
substância para a saúde humana ou para o 
ambiente, decorrente das propriedades 
intrínsecas especificadas no Anexo XIV, 
estiver devidamente controlado, em 
conformidade com o ponto 6.4 do Anexo I, 
e documentado no relatório de segurança 
química do requerente. A Comissão terá em 
conta todas as descargas, emissões e perdas 
conhecidas à data da decisão.

2. Só será concedida uma autorização se:

A Comissão não terá em consideração os 
riscos para a saúde humana decorrentes da 
utilização de uma substância num 
dispositivo médico regulamentado pela 
Directiva 90/385/CEE do Conselho, 
de 20 de Junho de 1990, relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-
-Membros respeitantes aos dispositivos 
medicinais implantáveis activos, pela 
Directiva 93/42/CEE do Conselho, 
de 14 de Junho de 1993, relativa aos 
dispositivos médicos, ou pela 
Directiva 98/79/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de Outubro 
de 1998, relativa aos dispositivos médicos 
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de diagnóstico in vitro.
a) Não existirem substâncias nem 
tecnologias alternativas adequadas e forem 
aplicadas medidas para minimizar a 
exposição, e
b) se demonstrar que os benefícios sociais e 
económicos prevalecem relativamente aos 
riscos que a utilização da substância 
comporta para a saúde humana ou para o 
ambiente, e
c) o risco para a saúde humana ou para o 
ambiente decorrente da utilização de uma 
substância em razão das propriedades 
intrínsecas referidas no Anexo XIV bis for 
correctamente controlado, em 
conformidade com o disposto na secção 6 
do Anexo I, de acordo com as indicações 
fornecidas no relatório sobre a segurança 
química do requerente.
A Comissão terá em consideração todas as 
descargas, emissões e perdas conhecidas no 
momento da decisão.

Or. en

(Alteração 232 revista - primeira leitura)

Justificação

Associada à modificação do artigo 54º.

Alteração apresentada por Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos, Avril Doyle, Chris Davies, Lena Ek e Urszula Krupa

Alteração 243
ARTIGO 59, NÚMERO 2

2. Sem prejuízo do n.º 3, será concedida 
uma autorização se o risco da utilização da
substância para a saúde humana ou para o 
ambiente, decorrente das propriedades 
intrínsecas especificadas no Anexo XIV, 
estiver devidamente controlado, em 
conformidade com o ponto 6.4 do Anexo I, 
e documentado no relatório de segurança 

2. Só será concedida uma autorização se:
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química do requerente. A Comissão terá em 
conta todas as descargas, emissões e perdas 
conhecidas à data da decisão.

a) Não existirem substâncias nem 
tecnologias alternativas adequadas e forem 
aplicadas medidas para minimizar a 
exposição, e
b) Se demonstrar que os benefícios sociais 
e económicos prevalecem relativamente aos 
riscos que a utilização da substância 
comporta para a saúde humana ou para o 
ambiente, e
c) ) o risco para a saúde humana ou para o 
ambiente decorrente da utilização de uma 
substância em razão das propriedades 
intrínsecas referidas no Anexo XIV bis for 
correctamente controlado, em 
conformidade com o disposto na secção 6 
do Anexo I, de acordo com as indicações 
fornecidas no relatório sobre a segurança 
química do requerente.

Or. en

Justificação

For substances, substitution should always be the first option, taking social economic aspects 
and adequate control into account. Amendment 232 from the first reading. 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. Amendments 1-5, 12-13 from Wijkman are related. (Wijkman & others)

This amendment clarifies that the availability of suitable safer alternatives should always be 
looked at first. Proactive companies investing in safer solution are currently disadvantaged 
on the market. ‘Adequate control’ means business as usual and doesn’t offer incentives for 
innovation. This amendment encourages the replacement of hazardous chemicals by safer 
alternatives. Reinstatement of EP amendment 232. (Davies + Krupa)

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 244
ARTIGO 59, NÚMERO 3
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3. O nº 2 não é aplicável: Suprimido
a) Às substâncias que cumpram os critérios 
estabelecidos nas alíneas a), b), c) e f) do 
artigo 56.º para as quais não seja possível 
determinar um limiar nos termos do 
ponto 6.4 do Anexo I;
b) Às substâncias que cumpram os critérios 
estabelecidos nas alíneas d) e e) do 
artigo 56º.

Or. en

Justificação

Suprime uma nova disposição na posição comum, uma vez que apenas deve ser utilizado um 
procedimento para efeitos de autorização de substâncias muito preocupantes.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 245
ARTIGO 59, NÚMERO 3, ALÍNEA B BIS) (nova)

b bis) Às substâncias que cumpram os 
critérios estabelecidos no guia da Comissão 
referido na alínea f) do artigo 56º.

Or. es

Justificação

Tal como a alteração anterior, a presente alteração visa assegurar que as substâncias que 
cumprem alguns mas não todos os critérios aplicados às substâncias PB(T) possam ser 
classificadas no REACH como substâncias químicas que originam um nível de preocupação 
equivalente, questão que a actual redacção não clarifica totalmente.

Alteração apresentada por Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges, 
Péter Olajos, Avril Doyle,  Chris Davies, Lena Ek e Urszula Krupa

Alteração 246
ARTIGO 59, NÚMERO 4

4. Se não for possível conceder uma 
autorização nos termos do n.º 2, ou às 

Suprimido
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substâncias enumeradas no n.º 3, a 
autorização poderá, ainda assim, ser 
concedida se se demonstrar que os 
benefícios socioeconómicos são superiores 
ao risco para a saúde humana ou para o 
ambiente decorrente da utilização da 
substância e se não existirem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. 
Essa decisão será tomada depois de 
considerados, em conjunto, os seguintes 
elementos:
a) Risco colocado pelas utilizações da 
substância;
b) Benefícios socioeconómicos decorrentes 
da sua utilização e implicações 
socioeconómicas de uma recusa de 
autorização, demonstrados pelo requerente 
ou por outras partes interessadas;
c) Análise das alternativas, apresentada 
pelo requerente ao abrigo da alínea e) do 
n.º 4 do artigo 61.º, e eventuais contributos 
de terceiros, apresentados ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 63.º;
d) Informações disponíveis sobre os riscos 
para a saúde humana ou para o ambiente 
de quaisquer substâncias ou tecnologias 
alternativas.

Or. en

Justificação

No caso das substâncias, a substituição deve ser sempre a primeira opção, tendo em conta os 
aspectos económicos e um controlo adequado. O Conselho centra demasiado a atenção num 
controlo adequado. Não é aconselhável começar a procurar desenvolver limiares "seguros" 
para um uso contínuo de substâncias que podem provocar cancro ou alterar o ADN. 
(Wijkman & outros).

Relacionada com a alteração ao nº 2 do artigo 57º. (Davies e Krupa)
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Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 247
ARTIGO 59, NÚMERO 4, PARTE INTRODUTÓRIA

4. Se não for possível conceder uma 
autorização nos termos do n.º 2, ou às 
substâncias enumeradas no n.º 3, a 
autorização poderá, ainda assim, ser 
concedida se se demonstrar que os 
benefícios socioeconómicos são superiores 
ao risco para a saúde humana ou para o 
ambiente decorrente da utilização da 
substância e se não existirem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas. 
Essa decisão será tomada depois de 
considerados, em conjunto, os seguintes 
elementos:

4. A decisão de conceder uma autorização 
nos termos do nº 2 será tomada depois de 
considerados, em conjunto, os seguintes 
elementos:

Or. en

(alteração 233 - primeira leitura)

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 54º.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 248
ARTIGO 59, NÚMERO 7

7.  Sempre que um pedido de autorização 
incluir as informações especificadas na 
alínea b) do n.º 5 do artigo 61.º, essas 
informações serão tidas em consideração 
na determinação da duração do período de 
revisão limitado previsto no n.º 8 do 
presente artigo.

7. A duração da autorização por um 
período limitado será determinada com 
base nas informações especificadas na 
alínea e ter) do nº 4 do artigo 61º e tendo 
em conta outras informações disponíveis.

Or. en

Justificação

A alteração subordina a duração da autorização à informação contida no plano de 
substituição.
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Alteração apresentada por Chris Davies e Lena Ek

Alteração 249
ARTIGO 59, NÚMERO 7

7. Sempre que um pedido de autorização 
incluir as informações especificadas na 
alínea b) do n.º 5 do artigo 61.º, essas 
informações serão tidas em consideração na 
determinação da duração do período de 
revisão limitado previsto no n.º 8 do 
presente artigo.

7. As informações especificadas na alínea d 
ter) do nº 4 do artigo 61.º, serão tidas em 
consideração na determinação da duração do 
período de revisão limitado previsto no n.º 8 
do presente artigo.

Or. en

Justificação

Os planos de substituição ajudarão a indústria, em particular as PME, na elaboração de 
projectos futuros. Os planos de substituição são simples planos de investigação e 
desenvolvimento, acompanhados de um calendário para as medidas propostas pelo 
requerente.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 250
ARTIGO 59, NÚMERO 8

8. As autorizações serão sujeitas a um 
período de revisão limitado (cuja duração 
será determinada caso a caso), sem 
prejuízo de qualquer decisão sobre um 
futuro período de revisão, e dependerão 
normalmente da satisfação de certas
condições, incluindo o controlo.

8. As autorizações serão sujeitas a períodos
de revisão e à apresentação de planos de 
substituição e podem depender da 
satisfação de outras condições, incluindo o 
controlo. As autorizações serão sujeitas a 
um limite temporal que não poderá 
ultrapassar cinco anos.

Or. en

(Alteração 235 – primeira leitura)

Justificação

As autorizações deverão ser limitadas no tempo, a fim de constituírem um incentivo à 
inovação.
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 251
ARTIGO 59, NÚMERO 8

8. As autorizações serão sujeitas a um
período de revisão limitado (cuja duração
será determinada caso a caso), sem prejuízo 
de qualquer decisão sobre um futuro 
período de revisão, e dependerão 
normalmente da satisfação de certas 
condições, incluindo o controlo.

8. As autorizações serão sujeitas a um limite 
temporal (cuja duração será determinada 
caso a caso, não podendo ultrapassar cinco 
anos) e à apresentação de planos de 
substituição e dependerão normalmente da 
satisfação de certas condições, incluindo o 
controlo.

Or. en

Justificação

Afigura-se razoável que todas as autorizações sejam concedidas numa base temporal, uma 
vez que a revisão periódica permitirá (e encorajará) a adaptação ao progresso técnico (ou 
seja, consideração de novas informações sobre riscos, exposição, benefícios socioeconómicos 
e disponibilidade de alternativas). Sem períodos de revisão regulares, perder-se-ia  o 
incentivo à inovação com vista a alternativas mais seguras. É reapresentada a alteração 235 
do PE.

Alteração apresentada por Chris Davies e Philippe Busquin

Alteração 252
ARTIGO 59, NÚMERO 8

8. As autorizações serão sujeitas a um 
período de revisão limitado (cuja duração 
será determinada caso a caso), sem prejuízo 
de qualquer decisão sobre um futuro período 
de revisão, e dependerão normalmente da 
satisfação de certas condições, incluindo o 
controlo.

8. As autorizações serão sujeitas a um 
período de revisão limitado (cuja duração 
será determinada caso a caso),  tendo em 
conta o ciclo de vida dos produtos, os 
requisitos de segurança e manutenção, a 
ausência de alternativas e, quando 
adequado, o calendário das medidas 
propostas pelo requerente, nos termos da 
alínea b) do nº 5 do artigo 61º. As 
autorizações são concedidas sem prejuízo 
de qualquer decisão sobre um futuro período 
de revisão, e dependerão normalmente da 
satisfação de certas condições, incluindo o 
controlo.

Or. en
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Justificação

As no-one wants planes to be grounded or to drop out of the sky the authorisation procedure, 
including possible exemptions from authorisation, must take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations, recognising that 
the products involved may have a long life cycle of 25-40 years. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin)

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 253
ARTIGO 59, NÚMERO 9

9. A autorização especificará os seguintes 
elementos:

9. A autorização especificará os seguintes 
elementos:

a)  Pessoa ou pessoas a quem a autorização é 
concedida;

a) Pessoa ou pessoas a quem a autorização é 
concedida;

b) Identidade da ou das substâncias; b) Identidade da ou das substâncias;

c) Utilização ou utilizações para as quais a 
autorização é concedida;

c) Utilização ou utilizações para as quais a 
autorização é concedida;

d) Condições em que a autorização é 
concedida;

d) Condições em que a autorização é 
concedida;

e) Período de revisão limitado; e) Período de revisão;
f) Qualquer disposição de controlo. f) Qualquer disposição de controlo.

Or. en

(Alterações 236 e 359 (parcialmente) - primeira leitura)

Justificação

Clarifica a formulação.
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Alteração apresentada por Chris Davies, Lena Ek e Guido Sacconi

Alteração 254
ARTIGO 60, NÚMERO 1

1. As autorizações concedidas de acordo 
com o artigo 59.º serão consideradas válidas 
até a Comissão alterar ou retirar a 
autorização no âmbito de uma revisão, 
desde que o titular da autorização apresente 
um relatório de revisão pelo menos dezoito 
meses antes de terminado o período de 
revisão limitado. Em vez de voltar a 
apresentar todos os elementos do pedido 
inicial da autorização actual, o titular da 
autorização pode apresentar unicamente o 
número da autorização actual, em 
conformidade com os segundo, terceiro e 
quarto parágrafos. 

1. As autorizações  serão consideradas 
válidas até a Comissão decidir de um novo 
pedido, desde que o titular da autorização 
apresente um novo pedido pelo menos 
dezoito meses antes de terminado o prazo. 
Em vez de voltar a apresentar todos os 
elementos do pedido inicial da autorização 
actual, o requerente pode apresentar 
unicamente:

O titular de uma autorização concedida de 
acordo com o artigo 59.º apresentará uma 
actualização de qualquer plano de 
substituição que tenha incluído no seu 
pedido. Se não puder demonstrar que o 
risco está adequadamente controlado, o 
titular apresentará uma actualização da 
análise socioeconómica, da análise das
alternativas e do plano de substituição 
incluídos no pedido inicial

a) o número da autorização actual, 

b) uma actualização da análise 
socioeconómica, da análise das alternativas e 
do plano de substituição incluídos no pedido 
inicial,

Logo que puder demonstrar que o risco 
está adequadamente controlado, 
apresentará uma actualização do relatório 
de segurança química.

c) uma actualização do relatório de 
segurança química.

Se quaisquer outros elementos do pedido 
inicial tiverem sido alterados, apresentará 
também actualizações desses elementos.

Se quaisquer outros elementos do pedido 
inicial tiverem sido alterados, apresentará 
também actualizações desses elementos.

Or. en
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(Alteração 237 - primeira leitura)

Justificação

Durante a revisão de uma autorização, o requerente apenas é obrigado a reapresentar os 
elementos do pedido inicial que carecem de actualização. É reapresentada a alteração 237 
(Davies).

Relacionada com a alteração ao artigo 54º (Sacconi).

Alteração apresentada por Chris Davies, Lena Ek,  Guido Sacconi e Urszula Krupa

Alteração 255
ARTIGO 60, NÚMERO 2, PARTE INTRODUTÓRIA

2. As autorizações poderão ser revistas em 
qualquer altura se:

2. As autorizações serão revistas em 
qualquer altura se:

Or. en

(Alteração 238 (parcialmente) – primeira leitura)

Justificação

A presente alteração permite que a Agência reaja rapidamente a uma mudança das 
circunstâncias. As autorizações serão automaticamente revistas se as circunstâncias da 
autorização inicial tiverem mudado de forma a afectar o risco para a saúde humana ou para 
o ambiente ou o impacto socioeconómico ou se existirem novas informações sobre eventuais 
substitutos. É reapresentada a alteração 238 do PE (Davies e Krupa).

A presente alteração introduz a obrigação de rever as autorizações se as circunstâncias se 
alterarem (Sacconi).

Alteração apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies e Lena Ek

Alteração 256
ARTIGO 60, NÚMERO 3, PARÁGRAFO 2

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

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

Or. en
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(Alteração 239 – primeira leitura)

Justificação

Um risco "grave e imediato" não é definido, o que não ajudará a Comissão a decidir 
suspender ou não a autorização durante a revisão. Reapresentação da alteração 239 do PE. 
(Davies)

Não existem critérios para determinar se um risco é "grave e imediato", pelo que cabe à 
Comissão decidir quais os critérios para suspender a autorização durante o processo de 
revisão.

Alteração apresentada por Chris Davies,  Guido Sacconi e Urszula Krupa

Alteração 257
ARTIGO 60, NÚMERO 4

4. Se não for cumprida uma norma de 
qualidade do ambiente referida na 
Directiva 96/61/CE, podem rever-se as 
autorizações concedidas para a utilização da 
substância em causa.

4. Se não for cumprida uma norma de 
qualidade do ambiente referida na 
Directiva 96/61/CE, as autorizações 
concedidas para a utilização da substância 
em causa serão revistas.

Or. en

(Alteração 240 – primeira leitura)

Justificação

A alteração assegura a coerência com a Directiva IPPC e permite que a Agência reaja a uma 
alteração das circunstâncias, introduzindo uma obrigação de rever as autorizações. 
Reapresentação da alteração 240 do PE (Davies e Krupa).

A presente alteração prescreve o dever de rever a autorização.

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

Alteração 258
ARTIGO 60, NÚMERO 5

5. Se não forem cumpridos os objectivos 
ambientais referidos no n.º 1 do artigo 4.º da 
Directiva 2000/60/CE, podem rever-se as 
autorizações concedidas para a utilização da 

5. Se não forem cumpridos os objectivos 
ambientais referidos no n.º 1 do artigo 4.º da 
Directiva 2000/60/CE, as autorizações 
concedidas para a utilização da substância 
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substância em causa na bacia hidrográfica 
relevante.

em causa na bacia hidrográfica relevante 
serão revistas.

Or. en

(Nova alteração – Disposição definida na alínea d) do nº 2 do artigo 62º, à luz do 
COM(2006)0397, de 17 de Julho de 2006)

Justificação

Em Julho de 2006, a Comissão adoptou uma proposta para uma nova directiva específica 
relativa a normas de qualidade ambiental no domínio da política da água, com base no nº 1 
do artigo 4º da Directiva 2000/60. Com a nova directiva, a Comissão tem a intenção de se 
basear em instrumentos externos, designadamente REACH, para implementar medidas de 
limitação das emissões, em conformidade com os objectivos ambientais propostos. Para 
impedir que as culpas sejam atribuídas a outros, convém assegurar que os objectivos 
necessários possam ser atingidos através de REACH mediante uma revisão obrigatória de 
toda e qualquer autorização se os objectivos ambientais não forem cumpridos.

Alteração apresentada por Chris Davies, Philippe Busquin e Vittorio Prodi

Alteração 259
ARTIGO 61, NÚMERO 4, ALÍNEA C)

c) Solicitação de autorização, especificando 
a ou as utilizações para as quais se pede a 
autorização e abrangendo a utilização da 
substância em preparações e/ou a sua 
incorporação em artigos, se for pertinente;

c) Solicitação de autorização, especificando 
a ou as utilizações para as quais se pede a 
autorização e abrangendo a utilização da 
substância em preparações, bem como o 
período de revisão proposto, e/ou a sua 
incorporação em artigos, se for pertinente;

Or. en

Justificação

The authorisation procedure must take into account the specificity of the aeronautic sector 
and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of using a substance 
can be adequately controlled for particular use, authorisation should be possible for a period 
of time compatible with life cycle of aeronautic products and maintenance requirements. In 
considering such authorisation, account should in these circumstances be taken of products’ 
life cycle and maintenance constraints, the presence or the absence of real alternatives, and 
the timetable for proposed actions submitted by the applicant in relation to the development 
of real alternatives, which can guarantee the same degree of safety. (Davies)

The European aeronautic industry aim at obtaining the highest level of material and product 
performance in order to ensure products endure throughout their long life cycle- typically 25-
40 years- with the highest possible degree of safety. The authorisation procedure, including 
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possible exemptions from authorisation, must duly take into account the specificity of the 
aeronautic sector and be compatible with civil aviation safety obligations. When the risk of 
using a substance can be adequately controlled for particular use, the authorisation should be 
granted for a period of time compatible with life cycle of aeronautic products and 
maintenance requirements. In granting the authorisation, the Commission, as the competent 
authority, should be required to take account of products' life cycle and maintenance 
constraints, the presence or absence of real alternatives, and the timetable for proposed 
actions submitted by the applicant in relation to the development of real alternatives, which 
can guarantee the same degree of safety. (Busquin & Prodi).

Alteração apresentada por Anders Wijkman e Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 260
ARTIGO 61, NÚMERO 4, ALÍNEA E)

e) Uma análise das alternativas, tendo em 
consideração os seus riscos e a viabilidade 
técnica e económica da substituição.

e) Uma análise das alternativas, tendo em 
consideração os seus riscos e a viabilidade 
técnica e económica da substituição e, 
quando adequado, um plano de 
substituição que inclua investigação e 
desenvolvimento, bem como um calendário 
das medidas propostas pelo requerente.

Or. en

Justificação

No caso das substâncias, a substituição deve ser sempre a primeira opção, tendo em conta os 
aspectos económicos e um controlo adequado. Alteração xxx da primeira leitura. 
Relacionada com as alterações 1-5, 12-13 de Wijkman.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 261
ARTIGO 61, NÚMERO 5

5. O pedido pode incluir:
a) Uma análise socioeconómica realizada de 
acordo com o Anexo XVI;

e bis) Uma análise socioeconómica realizada 
de acordo com o Anexo XVI;

b) Se for caso disso, um plano de 
substituição que inclua a investigação e o 
desenvolvimento, bem como um calendário 
das medidas propostas pelo requerente.

e ter) Um plano de substituição que inclua a 
investigação e o desenvolvimento, bem 
como um calendário das medidas propostas 
pelo requerente.
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5. O pedido pode incluir:
c) Uma apresentação dos motivos pelos 
quais não são tomados em consideração os 
riscos para a saúde humana e o ambiente 
decorrentes quer:

a) Uma apresentação dos motivos pelos 
quais não são tomados em consideração os 
riscos para a saúde humana e o ambiente 
decorrentes quer:

i) das emissões da substância a partir de uma 
instalação à qual se concedeu uma 
autorização de acordo com a 
Directiva 96/61/CE do Conselho; ou

i) das emissões da substância a partir de uma 
instalação à qual se concedeu uma 
autorização de acordo com a 
Directiva 96/61/CE do Conselho; ou

ii) das descargas da substância provenientes 
de uma fonte tópica, sujeita à exigência de 
regulamentação prévia, tal como referido na 
alínea g) do n.º 3 do artigo 11.º da 
Directiva 2000/60/CE e na legislação 
aprovada ao abrigo do seu artigo 16.º

ii) das descargas da substância provenientes 
de uma fonte tópica, sujeita à exigência de 
regulamentação prévia, tal como referido na 
alínea g) do n.º 3 do artigo 11.º da 
Directiva 2000/60/CE e na legislação 
aprovada ao abrigo do seu artigo 16.º

Or. en

(Alteração 241 (revista) – primeira leitura)

Justificação

A análise socioeconómica e a análise das alternativas devem constar do pedido de 
autorização.

Alteração apresentada por Chris Davies e Lena Ek

Alteração 262
ARTIGO 61, NÚMERO 5

5. O pedido pode incluir:
a) Uma análise socioeconómica realizada de 
acordo com o Anexo XVI;

e bis) Uma análise socioeconómica realizada 
de acordo com o Anexo XVI;

b) Se for caso disso, um plano de 
substituição que inclua a investigação e o 
desenvolvimento, bem como um calendário 
das medidas propostas pelo requerente.

e ter) Um plano de substituição que inclua a 
investigação e o desenvolvimento, bem 
como um calendário das medidas propostas 
pelo requerente.

c) Uma apresentação dos motivos pelos 
quais não são tomados em consideração os 
riscos para a saúde humana e o ambiente 
decorrentes quer:

e quater) Uma apresentação dos motivos 
pelos quais não são tomados em 
consideração os riscos para a saúde humana 
e o ambiente decorrentes quer:

i) das emissões da substância a partir de uma 
instalação à qual se concedeu uma 

i) das emissões da substância a partir de uma 
instalação à qual se concedeu uma 
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autorização de acordo com a 
Directiva 96/61/CE do Conselho; ou

autorização de acordo com a 
Directiva 96/61/CE do Conselho; ou

ii) das descargas da substância provenientes 
de uma fonte tópica, sujeita à exigência de 
regulamentação prévia, tal como referido na 
alínea g) do n.º 3 do artigo 11.º da 
Directiva 2000/60/CE e na legislação 
aprovada ao abrigo do seu artigo 16.º

ii) das descargas da substância provenientes 
de uma fonte tópica, sujeita à exigência de 
regulamentação prévia, tal como referido na 
alínea g) do n.º 3 do artigo 11.º da 
Directiva 2000/60/CE e na legislação 
aprovada ao abrigo do seu artigo 16.º

Or. en

Justificação

A alteração reintroduz a disposição de que o pedido de autorização deve incluir um plano de 
substituição, o que ajudará a indústria, especialmente as PME, a elaborar planos para o 
futuro. Os planos de substituição são simples planos de investigação e desenvolvimento 
acompanhados de um calendário para as medidas propostas pelo requerente. 
Reapresentação da alteração 241 do PE.

Alteração apresentada por Anders Wijkman e Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 263
ARTIGO 61, NÚMERO 5, ALÍNEA B)

b) Se for caso disso, um plano de 
substituição que inclua a investigação e o 
desenvolvimento, bem como um calendário 
das medidas propostas pelo requerente

Suprimido

Or. en

Justificação

É necessário introduzir um princípio geral de dever de prudência. Alteração 364 da primeira 
leitura, ligeiramente reformulada para ser mais coerente com as alterações que se referem à 
substituição. Relacionada com as alterações 1-5, 12-13 de Wijkman.

Alteração apresentada por Chris Davies e Lena Ek

Alteração 264
ARTIGO 61, NÚMERO 5, ALÍNEA C), SUABALÍNEA II BIS (nova)

ii bis) A utilização de uma substância num 
dispositivo médico regulamentado pelas
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Directivas 90/385/CEE, 93/42/CEE ou 
98/79/CEE.

Or. en

Justificação

As excepções devem ser reduzidas ao mínimo, a fim de impedir distorções de mercado entre 
diferentes materiais e permitir a identificação de produtos químicos que suscitam graves 
preocupações e alternativas mais seguras.

Alteração apresentada por Chris Davies e Lena Ek

Alteração 265
ARTIGO 61, NÚMERO 6 

6. O pedido não incluirá os riscos para a 
saúde humana decorrentes da utilização de 
uma substância num dispositivo médico 
regulamentado pelas 
Directivas 90/385/CEE, 93/42/CEE 
ou 98/79/CE.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificação à alteração ao nº 5, alínea c), subalínea ii bis (nova), do artigo 61º.

Alteração apresentada por Chris Davies e Lena Ek

Alteração 266
ARTIGO 62 

1. Se tiver sido feito um pedido relativo a 
uma utilização de determinada substância, 
um requerente subsequente poderá fazer 
referência às partes do pedido anterior 
apresentadas de acordo com a alínea d) do 
n.º 4 e com as alíneas a) e b) do n.º 5 do 
artigo 61.º, contanto que o requerente 
subsequente tenha a permissão do anterior 
requerente para se referir a essas partes do 
pedido.

1. Se tiver sido feito um pedido relativo a 
uma utilização de determinada substância, 
um requerente subsequente poderá fazer 
referência às partes do pedido anterior 
apresentadas de acordo com as alíneas d), e 
bis) e e ter) do n.º 4  do artigo 61.º, contanto 
que o requerente subsequente tenha a 
permissão do anterior requerente para se 
referir a essas partes do pedido.
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2. Se tiver sido concedida autorização para a 
utilização de uma substância, um requerente 
subsequente poderá fazer referência às partes 
do pedido anterior apresentadas de acordo 
com a alínea d) do n.º 4 e com as alíneas a) 
e b) do n.º 5 do artigo 61.º, contanto que o 
requerente subsequente tenha a permissão do 
detentor da autorização para se referir a 
essas partes do pedido.

2. Se tiver sido concedida autorização para a 
utilização de uma substância, um requerente 
subsequente poderá fazer referência às partes 
do pedido anterior apresentadas de acordo 
com as alíneas d), e bis e e ter) do n.º 4 do 
artigo 61.º, contanto que o requerente 
subsequente tenha a permissão do detentor 
da autorização para se referir a essas partes 
do pedido.

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 61º. 

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 267
ARTIGO 62, NÚMERO 1 

1. Se tiver sido feito um pedido relativo a 
uma utilização de determinada substância, 
um requerente subsequente poderá fazer 
referência às partes do pedido anterior 
apresentadas de acordo com a alínea d) do 
n.º 4 e com as alíneas a) e b) do n.º 5 do 
artigo 61.º, contanto que o requerente 
subsequente tenha a permissão do anterior 
requerente para se referir a essas partes do 
pedido.

1. Se tiver sido feito um pedido relativo a 
uma utilização de determinada substância, 
um requerente subsequente poderá fazer 
referência às partes do pedido anterior 
apresentadas de acordo com as alíneas d), e 
bis) e e ter) do n.º 4  do artigo 61.º, contanto 
que o requerente subsequente tenha a 
permissão do anterior requerente para se 
referir a essas partes do pedido.

Or. en

(Alteração 242 revista - primeira leitura)

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 61º.

Alteração apresentada por Philippe Busquin e Vittorio Prodi

Alteração 268
ARTIGO 63, NÚMERO 2
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2. A Agência publicará no seu sítio Web, 
tendo em conta os artigos 117.º e 118.º 
relativos ao acesso à informação, amplas
informações sobre as utilizações para as 
quais recebeu pedidos, com um prazo para a 
apresentação, por terceiros interessados, de 
informações sobre substâncias ou 
tecnologias alternativas.

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 117º 
e 118º relativos ao acesso à informação, a
Agência publicará no seu sítio Web amplas 
informações sobre as utilizações para as 
quais recebeu pedidos, exceptuando os 
casos em que o requerente possa 
demonstrar que tal pode potencialmente 
prejudicar os seus interesses comerciais ou
de qualquer outra parte interessada, com 
um prazo para a apresentação, por terceiros 
interessados, incluindo os utilizadores a 
jusante, de informações sobre as condições 
para utilizações particulares, substâncias ou 
tecnologias alternativas.

Or. en

Justificação

The European aeronautic industry represents a highly advanced sector of major importance 
for technological competitiveness in the EU. There is a real concern that the unique 
innovative use of substances by the European aeronautic industry could be made available to 
third parties, and not only manufacturers of substances, who may be competitors of the 
applicant. Any such their party could abuse the authorisation procedure, in particular the 
possibility to come forward with alternatives when information on applications is made 
available by the Agency. In addition, downstream users should be clearly identified among 
those who can provide such information, so as to provide the Agency with a complete picture 
as to whether alternatives are really available or not.

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

Alteração 269
ARTIGO 63, NÚMERO 3

3. Ao preparar o respectivo parecer, cada um 
dos comités referidos no n.º 1 verificará em 
primeiro lugar se o pedido inclui toda a 
informação especificada no artigo 61.º que 
se enquadre nas suas competências. Caso 
necessário, os comités apresentarão, após 
consulta mútua, um pedido conjunto de 
informações adicionais ao requerente por 
forma a que o pedido de autorização esteja 
em conformidade com os requisitos 
referidos no artigo 61.º. O Comité de 
Análise Socioeconómica pode, se o 

3. Ao preparar o respectivo parecer, cada um 
dos comités referidos no n.º 1 verificará em 
primeiro lugar se o pedido inclui toda a 
informação especificada no artigo 61.º que 
se enquadre nas suas competências. Caso 
necessário, o comité apresentará, após 
consulta mútua, um pedido de informações 
adicionais ao requerente por forma a que o 
pedido de autorização esteja em 
conformidade com os requisitos referidos no 
artigo 61.º. O Comité de Análise 
Socioeconómica pode, se o considerar 
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considerar necessário, solicitar ao requerente 
ou a terceiros que apresentem, num 
determinado prazo, informações adicionais 
sobre eventuais substâncias ou tecnologias 
alternativas. Cada comité levará também em 
linha de conta todas as informações 
apresentadas por terceiros.

necessário, solicitar ao requerente ou a 
terceiros que apresentem, num determinado 
prazo, informações adicionais sobre 
eventuais substâncias ou tecnologias 
alternativas. Cada comité levará também em 
linha de conta todas as informações 
apresentadas por terceiros. As informações 
apresentadas por terceiros a pedido do 
comité serão financiadas pela taxa de 
autorização estabelecida pela Agência, em 
conformidade com o nº 7 do artigo 61º.

Or. en

(Reposição do texto da proposta da Comissão)

Justificação

Os comités devem dispor da independência para solicitar ao requerente ou a terceiros 
informações adicionais para reduzir burocracia desnecessária. Muito embora a consulta 
mútua seja obviamente útil, esta não deve ser obrigatória.

Alteração apresentada por Chris Davies e Lena Ek

Alteração 270
ARTIGO 63, NÚMERO 3

3. Ao preparar o respectivo parecer, cada um 
dos comités referidos no n.º 1 verificará em 
primeiro lugar se o pedido inclui toda a 
informação especificada no artigo 61.º que 
se enquadre nas suas competências. Caso 
necessário, os comités apresentarão, após 
consulta mútua, um pedido conjunto de 
informações adicionais ao requerente por 
forma a que o pedido de autorização esteja 
em conformidade com os requisitos 
referidos no artigo 61.º. O Comité de 
Análise Socioeconómica pode, se o 
considerar necessário, solicitar ao requerente 
ou a terceiros que apresentem, num 
determinado prazo, informações adicionais 
sobre eventuais substâncias ou tecnologias 
alternativas. Cada comité levará também em 
linha de conta todas as informações 
apresentadas por terceiros.

3. Ao preparar o respectivo parecer, cada um 
dos comités referidos no n.º 1 verificará em 
primeiro lugar se o pedido inclui toda a 
informação especificada no artigo 61.º que 
se enquadre nas suas competências. Caso 
necessário, os comités apresentarão um 
pedido de informações adicionais ao 
requerente por forma a que o pedido de 
autorização esteja em conformidade com os 
requisitos referidos no artigo 61.º. O Comité 
de Análise Socioeconómica pode, se o 
considerar necessário, solicitar ao requerente 
ou a terceiros que apresentem, num 
determinado prazo, informações adicionais 
sobre eventuais substâncias ou tecnologias 
alternativas. Cada comité levará também em 
linha de conta todas as informações 
apresentadas por terceiros. As informações 
apresentadas por terceiros a pedido do 
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comité serão financiadas pela taxa de 
autorização estabelecida pela Agência, em 
conformidade com o nº 7 do artigo 61º.

Or. en

Justificação

A presente alteração torna o processo de autorização menos burocrático, uma vez que os 
comités dispõem da independência de solicitar ao requerente ou a terceiros informações 
adicionais. Um pedido conjunto continua a ser possível.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 271
ARTIGO 63, NÚMERO 4

4. Os projectos de parecer incluirão os 
seguintes elementos:

4. Os projectos de parecer incluirão os 
seguintes elementos:

a) No caso do Comité de Avaliação dos 
Riscos: uma avaliação do risco para a saúde 
humana e/ou para o ambiente decorrente da 
ou das utilizações da substância descritas no 
pedido e, caso seja pertinente, uma 
avaliação dos riscos decorrentes das 
alternativas possíveis;

a) No caso do Comité de Avaliação dos 
Riscos: uma avaliação do risco para a saúde 
humana e/ou para o ambiente decorrente da 
ou das utilizações da substância descritas no 
pedido e uma avaliação dos riscos 
decorrentes das alternativas possíveis;

b) No caso do Comité de Análise 
Socioeconómica: uma avaliação dos factores 
socioeconómicos e da disponibilidade, 
adequabilidade e viabilidade técnica das 
alternativas associados à ou às utilizações da 
substância descritas no pedido, se o pedido 
for feito em conformidade com o n.º 5 do 
artigo 61.º.

b) No caso do Comité de Análise 
Socioeconómica: uma avaliação dos factores 
socioeconómicos e da disponibilidade, 
adequabilidade e viabilidade técnica das 
alternativas associados à ou às utilizações da 
substância descritas no pedido.

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 61º.
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Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 272
ARTIGO 63, NÚMERO 8

8. A Comissão elaborará um projecto de 
decisão de autorização no prazo de três 
meses a contar da recepção dos pareceres da 
Agência. A decisão final de conceder ou 
recusar a autorização será tomada nos 
termos do n.º 2 do artigo 132.º.

8. A Comissão elaborará um projecto de 
decisão de autorização no prazo de três 
meses a contar da recepção dos pareceres da 
Agência. A decisão final de conceder ou 
recusar a autorização será tomada nos 
termos do n.º 3 bis do artigo 132.º.

Or. en

Justificação

This amendment is tabled in light of a judgement by the European Court of Justice of 23 
February 2006 C-122/04 on "Forest Focus" and of the new "comitology" Decision. In its 
judgement in case C-122/04, the Court of Justice found that the Commission has to justify 
when it wants to deviate from the criteria for the choice of the committee procedure, 
otherwise the act can be annuled. The Commission proposed the advisory procedure for the 
granting of authorisations without any justification - even though such a decision is clearly of 
general scope (see Art. 55(2), 57(1c) and 61(2) and (3)), and should therefore have come 
under the regulatory procedure. 

In accordance with the new "comitology" Decision, the new "regulatory procedure with 
scrutiny" should apply.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 273
ARTIGO 64

Obrigação dos titulares de autorizações Obrigação de informação sobre as 
substâncias sujeitas a autorização

Os titulares de uma autorização, bem como 
os utilizadores a jusante a que se refere o 
n.° 2 do artigo 55.° que incorporem a 
substância numa preparação, incluirão o 
número de autorização no rótulo antes de 
colocarem a substância, ou a preparação 
que contém a substância, no mercado para 
uma utilização autorizada, sem prejuízo do 
disposto nas Directivas 67/548/CEE 
e 1999/45/CE. Tal deverá ser feito logo que 
o número de autorização tenha sido posto à 

Todas as substâncias, estremes, em 
preparações ou em artigos, que preencham 
as condições referidas no artigo 56º, serão 
rotuladas, sendo-lhes permanentemente 
associada uma ficha de segurança. No 
rótulo mencionar-se-ão
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disposição do público de acordo com o n.º 9 
do artigo 63.º.

a) a denominação da substância,
b) o facto de a substância constar do Anexo 
XIV e todas as utilizações específicas, 
incluindo o(s) o número(s) de autorização, 
para as quais a substância tenha sido 
autorizada.

Or. en

Justificação

O rótulo deve informar o consumidor sobre a presença de substâncias sujeitas a autorização. 
A alteração 246 do PE permite que os fabricantes e utilizadores de produtos químicos ao 
longo da cadeia de fornecimento, bem como os que consomem artigos e gerem resíduos obter 
informação sobre produtos químicos que suscitam graves preocupações.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 274
ARTIGO 66, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. A Agência comunicará sem 
demora/de imediato no seu sítio Web a 
intenção de um Estado-Membro ou de a 
Comissão dar início a um procedimento 
para a introdução de restrições e informará 
desse facto todos os que apresentaram um 
pedido de registo da substância em questão. 

Or. en

Justificação

Corresponde à alteração 789, aprovada em primeira leitura.

As restrições são aplicáveis sem limite de tonelagem, ou seja, a volumes inferiores a uma 
tonelada por ano. Todas as partes interessadas têm o direito de ser informadas sobre 
restrições previstas pela Agência ou pelos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 275
ARTIGO 66, NÚMERO 3
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3. Até ...*, qualquer Estado-Membro pode 
manter as restrições existentes ou mais 
rigorosas em relação ao Anexo XVI 
relativamente ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância, 
desde que essas restrições tenham sido 
notificadas de acordo com o Tratado. A 
Comissão compilará e publicará uma lista 
dessas restrições até ...**.

3. Até ...*, qualquer Estado-Membro pode 
manter as restrições existentes e/ou mais 
rigorosas em relação ao Anexo XVI 
relativamente ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância, 
desde que essas restrições tenham sido 
notificadas de acordo com o Tratado. A 
Comissão compilará e publicará uma lista 
dessas restrições até ...**.

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

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

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

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

Or. nl

Justificação

O Conselho inseriu um novo texto que é problemático para a Directiva 76/769/CEE 
(retomada no anexo XVII). A inserção de uma directiva num regulamento cria um problema 
jurídico, devido ao facto de um regulamento ser directamente aplicável. O texto da directiva 
não é totalmente claro se for lido como um regulamento. O comité técnico deve encontrar 
uma solução para este problema, elaborando um novo texto para o anexo XVII. Até lá, devem 
continuar em vigor as actuais restrições, para que se continue a garantir a protecção da 
saúde e do ambiente.

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

Alteração 276
ARTIGO 66, NÚMERO 3

Até ..., qualquer Estado-Membro pode 
manter as restrições existentes ou mais 
rigorosas em relação ao Anexo XVI 
relativamente ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância, 
desde que essas restrições tenham sido 
notificadas de acordo com o Tratado. A 
Comissão compilará e publicará uma lista 
dessas restrições até ....

Até ..., qualquer Estado-Membro pode 
manter as restrições existentes ou mais 
rigorosas bem como quaisquer medidas de 
execução das mesmas, em relação ao 
Anexo XVI relativamente ao fabrico, à 
colocação no mercado ou à utilização de 
uma substância, desde que essas restrições 
tenham sido notificadas de acordo com o 
Tratado. A Comissão compilará e publicará 
uma lista dessas restrições até ...

Or. en
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Justificação

As restrições previstas na Directiva 76/769 devem ser transpostas para o REACH. Sendo um 
regulamento, REACH é directamente aplicável nos Estados-Membros. Todas as medidas de 
execução serão revogadas. Todavia, as restrições dependem frequentemente da eficácia das 
medidas de execução nacionais. A fim de evitar que as actuais restrições a nível da UE ou a 
nível nacional sejam contornadas, os Estados-Membros devem ser autorizados a manter 
todas as medidas nacionais de execução durante um período transitório, durante o qual as 
restrições previstas por REACH podem ser alteradas, quando necessário, para manter uma 
aplicação efectiva.

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

Alteração 277
ARTIGO 67, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 1

1. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente do fabrico, utilização ou 
colocação no mercado de substâncias, que 
careça de uma abordagem comunitária, o 
Anexo XVII será alterado nos termos do 
n.º 3 do artigo 132.º, adoptando novas 
restrições ou alterando as actuais constantes 
do Anexo XVII, no que diz respeito ao 
fabrico, à utilização ou à colocação no 
mercado das substâncias, estremes, ou 
contidas em preparações ou em artigos, de 
acordo com o procedimento instituído nos 
artigos 68.º a 72.º. As decisões tomadas ao 
abrigo da presente disposição terão em conta 
o impacto socioeconómico da restrição, 
nomeadamente a disponibilidade de soluções 
alternativas.

1. Se existir um risco inaceitável para o 
ambiente ou para a saúde humana, 
nomeadamente, das populações vulneráveis 
e dos cidadãos expostos desde muito cedo 
na vida, ou continuamente, a misturas de 
poluentes, decorrente do fabrico, utilização 
ou colocação no mercado de substâncias, 
que careça de uma abordagem comunitária, 
o Anexo XVII será alterado nos termos do 
n.º 3 do artigo 132.º, adoptando novas 
restrições ou alterando as actuais constantes 
do Anexo XVII, no que diz respeito ao 
fabrico, à utilização ou à colocação no 
mercado das substâncias, estremes, ou 
contidas em preparações ou em artigos, de 
acordo com o procedimento instituído nos 
artigos 68.º a 72.º. As decisões tomadas ao 
abrigo da presente disposição terão em conta 
o impacto socioeconómico da restrição, 
nomeadamente a disponibilidade de soluções 
alternativas.

Or. en

Justificação

Os mais vulneráveis devem ser explicitamente incluídos, quando são identificados riscos 
inaceitáveis para a saúde humana. Reapresentação da alteração 248 do Parlamento.
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Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 278
ARTIGO 67, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 1

1. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente do fabrico, utilização ou 
colocação no mercado de substâncias, que 
careça de uma abordagem comunitária, o 
Anexo XVII será alterado nos termos do 
n.º 3 do artigo 132.º, adoptando novas 
restrições ou alterando as actuais constantes 
do Anexo XVII, no que diz respeito ao 
fabrico, à utilização ou à colocação no 
mercado das substâncias, estremes, ou 
contidas em preparações ou em artigos, de 
acordo com o procedimento instituído nos 
artigos 68.º a 72.º. As decisões tomadas ao 
abrigo da presente disposição terão em conta 
o impacto socioeconómico da restrição, 
nomeadamente a disponibilidade de soluções 
alternativas

1. Se existir um risco inaceitável para a 
saúde humana ou para o ambiente, 
decorrente do fabrico, utilização ou 
colocação no mercado de substâncias, que 
careça de uma abordagem comunitária, o 
Anexo XVII será alterado nos termos do 
n.º 3 bis do artigo 132.º, adoptando novas 
restrições ou alterando as actuais constantes 
do Anexo XVII, no que diz respeito ao 
fabrico, à utilização ou à colocação no 
mercado das substâncias, estremes, ou 
contidas em preparações ou em artigos, de 
acordo com o procedimento instituído nos 
artigos 68.º a 72.º. As decisões tomadas ao 
abrigo da presente disposição terão em conta 
o impacto socioeconómico da restrição, 
nomeadamente a disponibilidade de soluções 
alternativas

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para alinhar o texto com o disposto na nova decisão em 
matéria de "comitologia", e, em particular, substituir o procedimento habitual do "comité de 
regulamentação" pelo procedimento do "comité de regulamentação com controlo", uma vez 
que as medidas em causa são medidas de âmbito geral destinadas a alterar elementos não 
essenciais de propostas legislativas.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 279
ARTIGO 67, NÚMERO 2

2. No que diz respeito às substâncias, 
estremes, ou contidas em preparações ou em 
artigos, que satisfaçam os critérios de 
classificação como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução da
categoria 1 ou 2 e possam ser utilizadas 
pelos consumidores, e em relação às quais a 
Comissão propõe restrições à utilização pelo 

2. No que diz respeito às substâncias, 
estremes, ou contidas em preparações ou em 
artigos, que satisfaçam os critérios de 
classificação como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução da 
categoria 1 ou 2 e possam ser utilizadas 
pelos consumidores, e em relação às quais a 
Comissão propõe restrições à utilização pelo 
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consumidor, o Anexo XVII será alterado nos 
termos do n.º 3 do artigo 132.º. Não são 
aplicáveis os artigos 68.º a 72.º.

consumidor, o Anexo XVII será alterado nos 
termos do n.º 3 bis do artigo 132.º. Não são 
aplicáveis os artigos 68.º a 72.º.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para alinhar o texto com o disposto na nova decisão em 
matéria de "comitologia", e, em particular, substituir o procedimento habitual do "comité de 
regulamentação" pelo procedimento do "comité de regulamentação com controlo", uma vez 
que as medidas em causa são medidas de âmbito geral destinadas a alterar elementos não 
essenciais de propostas legislativas.

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

Alteração 280
ARTIGO 68, NÚMERO 2

2. Após a data referida no artigo 57.º, n.º 1, 
alínea c), subalínea i), a Agência 
determinará se o uso em artigos duma 
substância incluída no Anexo XIV 
representa ou não um risco para a saúde 
humana ou para ambiente que não esteja 
adequadamente controlado. Se a Agência 
considerar que o risco não está 
adequadamente controlado, elaborará um 
dossiê em conformidade com o Anexo XV.

2. Após a data referida no artigo 57.º, n.º 1, 
alínea c), subalínea ii), a Agência 
determinará se o uso em artigos duma 
substância incluída no Anexo XIV 
representa ou não um risco para a saúde 
humana ou para ambiente que não esteja 
adequadamente controlado. Se a Agência 
considerar que o risco não está 
adequadamente controlado, elaborará um 
dossiê em conformidade com o Anexo XV.

Or. en

Justificação

Este novo número é acolhido com satisfação, uma vez que preenche uma lacuna no sistema 
de autorização através de restrições à utilização de substâncias de elevado risco em artigos. 
Tal é relevante para a importação de artigos, uma vez que estes não se encontram cobertos 
por autorizações. Todavia, deverá ser possível iniciar o procedimento de restrições, quando 
se tem conhecimento dos casos em que não foram solicitadas autorizações, ou apenas após 
ter expirado o prazo. Caso contrário, existiria uma norma temporária ou dupla: os artigos 
importados poderiam conter substâncias de elevado risco, o que não é autorizado para 
artigos europeus.
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Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 281
ARTIGO 72, NÚMERO 2

2. A decisão final será tomada nos termos do 
n.º 3 do artigo 132.º. A Comissão enviará o 
projecto de alteração aos Estados-Membros 
pelo menos quarenta e cinco dias antes da 
votação.

2. A decisão final será tomada nos termos do 
n.º 3 bis do artigo 132.º. A Comissão enviará 
o projecto de alteração aos Estados-
-Membros pelo menos quarenta e cinco dias 
antes da votação.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para alinhar o texto com o disposto na nova decisão em 
matéria de "comitologia", e, em particular, substituir o procedimento habitual do "comité de 
regulamentação" pelo procedimento do "comité de regulamentação com controlo", uma vez 
que as medidas em causa são medidas de âmbito geral destinadas a alterar elementos não 
essenciais de propostas legislativas.

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

Alteração 282
ARTIGO 73, NÚMERO 4 BIS (novo)

4 bis. Uma fracção das taxas será atribuída 
ao desenvolvimento de métodos de ensaio 
que não utilizem animais.

Or. en

Justificação

Promotion of non-animal testing. Successful First Reading amendment linked to revision of 
Recitals 43b and 88a. (Davies)

Linked to Amendments of Recitals 43b and 88a. 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. Amendment first reading 289. (Brepoels, 
Wijkman)

Linked to the amendment introducing a new recital 43b. 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 
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resources for the development, validation and acceptance of non-animal test methods.  
(Schlyter & others)

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 283
ARTIGO 75, NÚMERO 1, ALÍNEA D)

d) Um Comité de Análise Socioeconómica, 
que será responsável pela elaboração do 
parecer da Agência sobre os pedidos de 
autorização, as propostas de restrições e 
qualquer outra questão decorrente da 
aplicação do presente regulamento no que se 
refere ao impacto socioeconómico de uma 
eventual acção legislativa sobre as 
substâncias;

d) Um Comité de Análise Socioeconómica e 
de Avaliação das Alternativas, que será 
responsável pela avaliação da 
disponibilidade, pela adequação e 
viabilidade técnica da substituição, pela 
elaboração do parecer da Agência sobre os 
pedidos de autorização, as propostas de 
restrições e qualquer outra questão 
decorrente da aplicação do presente 
regulamento no que se refere ao impacto 
socioeconómico de uma eventual acção 
legislativa sobre as substâncias;

Or. en

(Alteração 255 revista - primeira leitura)

Justificação

Reforça os laços entre o procedimento de autorização e a disponibilidade de alternativas 
mais seguras, alinhando ao mesmo tempo a responsabilidade do Comité com o papel que 
desempenha na avaliação de alternativas conforme definido no nº 4 do artigo 63º.

A alteração do nome do Comité aplica-se o conjunto do texto do regulamento.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 284
ARTIGO 76, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. A Agência estabelecerá um processo 
para a afectação das receitas provenientes 
da cobrança da taxa de registo ao 
desenvolvimento e à avaliação de métodos 
alternativos de ensaio. Para o efeito, a 
Agência deve trabalhar em estreita 
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colaboração com as estruturas existentes 
como, por exemplo, o Centro Europeu de 
Validação de Métodos Alternativos de 
Ensaio (CEVMAE) e o seu Comité 
Científico Consultivo (ESAC, bem como 
com a Parceria Europeia para as 
Abordagens Alternativas aos ensaios em 
Animais (EPAA).
A Agência deverá apresentar um relatório 
anual ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre os progressos realizados no 
respeitante à aplicação e utilização dos 
métodos e das estratégias de ensaio que não 
impliquem a utilização de animais a fim de 
produzir dados para a avaliação dos riscos 
para cumprir os requisitos do presente 
regulamento, bem como sobre o montante e 
a repartição dos recursos disponibilizados 
para o desenvolvimento e a avaliação de 
métodos de ensaio alternativos.

Or. en

(Alteração 275 da primeira leitura)

Justificação

Baseada na alteração 275 aprovada em primeira leitura. A formulação da alteração foi 
revista a fim de facilitar a aceitação pelo Conselho. Em vez de se criar um novo comité no 
âmbito da Agência, deverão utilizar-se as estruturas existentes. Por outro lado, são tidos em 
consideração os desenvolvimentos recentes como, por exemplo, a criação da Parceria 
Europeia para as Abordagens Alternativas aos ensaios em Animais (EPAA). Relacionada 
com a alteração ao considerando 92 bis do mesmo autor. 

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

Alteração 285
ARTIGO 76, NÚMERO 2, ALÍNEAS D) E E)

d) Criação e manutenção de bases de dados 
com informações sobre todas as substâncias 
registadas, com o inventário de classificação 
e rotulagem e com a lista harmonizada de 
classificação e rotulagem. Disponibilizará 
publicamente na Internet, gratuitamente, as 
informações da ou das bases de dados 

d) Criação e manutenção de bases de dados 
com informações sobre todas as substâncias 
registadas, com o inventário de classificação 
e rotulagem e com a lista harmonizada de 
classificação e rotulagem. Disponibilizará 
publicamente, no espaço de 15 dias úteis, na 
Internet, gratuitamente, as informações da 
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identificadas nos n.ºs. 1 e 2 do artigo 118.º, 
excepto se um pedido ao abrigo da subalínea 
xii) da alínea a) do artigo 10.º for 
considerado justificado. A Agência 
disponibilizará mediante pedido, nos termos 
do artigo 117.º, outras informações contidas 
nessas bases de dados;

ou das bases de dados identificadas nos n.ºs. 
1 e 2 do artigo 118.º, excepto se um pedido 
ao abrigo da subalínea xii) da alínea a) do 
artigo 10.º for considerado justificado e caso 
não prevaleça o interesse público. A 
Agência disponibilizará mediante pedido, 
nos termos do artigo 117.º, outras 
informações contidas nessas bases de dados;

e) Disponibilização pública das informações 
acerca das substâncias que estão a ser ou 
foram avaliadas, no prazo de noventa dias 
após a recepção das informações pela 
Agência, em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 118.º;

e) Disponibilização pública das informações 
acerca das substâncias que estão a ser ou 
foram avaliadas, no prazo de quinze dias 
úteis após a recepção das informações pela 
Agência, em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 118.º;

Or. en

Justificação

Em conformidade com o n° 2 do artigo 4° do Regulamento (CE) nº 1049/2001 relativo ao 
acesso a documentos, o acesso a um documento só pode ser recusado com base em interesses 
comerciais, a não ser que prevaleça um interesse público. Por conseguinte, importa 
acrescentar neste ponto uma referência ao interesse público prevalecente. 

De acordo com o Regulamento (CE) nº 1049/2001, o prazo normal de resposta deve 
corresponder a 15 dias úteis. 

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 286
ARTIGO 76, NÚMERO 2, ALÍNEAS D) e E)

d) Criação e manutenção de bases de dados 
com informações sobre todas as substâncias 
registadas, com o inventário de classificação 
e rotulagem e com a lista harmonizada de 
classificação e rotulagem. Disponibilizará 
publicamente na Internet, gratuitamente, as 
informações da ou das bases de dados 
identificadas nos n.ºs. 1 e 2 do artigo 118.º, 
excepto se um pedido ao abrigo da subalínea 
xii) da alínea a) do artigo 10.º for 
considerado justificado. A Agência 
disponibilizará mediante pedido, nos termos 
do artigo 117.º, outras informações contidas 

d) Criação e manutenção de bases de dados 
com informações sobre todas as substâncias 
registadas, com o inventário de classificação 
e rotulagem e com a lista harmonizada de 
classificação e rotulagem. Disponibilizará 
publicamente na Internet, no espaço de 15 
dias úteis, gratuitamente, as informações da 
ou das bases de dados identificadas nos n.ºs.
1 e 2 do artigo 118.º, excepto se um pedido 
ao abrigo da subalínea xii) da alínea a) do 
artigo 10.º for considerado justificado. A 
Agência disponibilizará mediante pedido, 
nos termos do artigo 117.º, outras 
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nessas bases de dados; informações contidas nessas bases de dados;
e) Disponibilização pública das informações 
acerca das substâncias que estão a ser ou 
foram avaliadas, no prazo de noventa dias 
após a recepção das informações pela 
Agência, em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 118.º;

e) Disponibilização pública das informações 
acerca das substâncias que estão a ser ou 
foram avaliadas, no prazo de quinze dias 
úteis após a recepção das informações pela 
Agência, em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 118.º;

Or. en

Justificação

A parte correspondente da alteração 263 do PE fixa um prazo para a entrada nas bases de 
dados de informações que se destinem ao público por forma a assegurar um processo fluido. 
O Regulamento (CE) nº 1049/2001 estabelece como prazo normal de resposta 15 dias úteis. 

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

Alteração 287
ARTIGO 76, NÚMERO 2, ALÍNEA M BIS) (nova)

(m bis) Criar e manter um centro de 
excelência consagrado à comunicação de 
riscos; fornecer recursos centralizados e 
coordenados em matéria de informações 
sobre a utilização segura das substâncias 
químicas, das preparações e dos artigos; 
facilitar a partilha de conhecimentos sobre 
as boas práticas no sector da comunicação 
de riscos. 

Or. en

(Alteração 263, alínea g bis) da primeira leitura)

Justificação

Alteração apresentada com êxito na primeira leitura destinada a consentir aos consumidores 
a utilização segura de substâncias, preparações e produtos que contenham substâncias 
químicas. (Davies) 

A criação de um sistema de comunicação adequado e coerente baseado no risco facultará 
aos consumidores as informações e recomendações necessárias que lhes permitirá utilizar 
substâncias, preparações e produtos que contêm substâncias químicas de forma segura e 
eficaz. (Lienemann, Ferreira + Ek + Oomen-Ruijten & Prodi) 
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 288
ARTIGO 77, PARÁGRAFO 3

O Conselho de Administração adoptará as 
regras e os procedimentos internos da 
Agência. Essas regras serão facultadas ao 
público.

O Conselho de Administração adoptará as 
regras e os procedimentos internos da 
Agência.

Or. de

Justificação

Consequência da alteração ao artigo 108.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 289
ARTIGO 78, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 1

1. O Conselho de Administração será 
composto por um representante de cada 
Estado-Membro e, no máximo, por seis 
representantes designados pela Comissão, 
incluindo três elementos das partes 
interessadas, sem direito de voto.

1. O Conselho de Administração será 
composto por um representante de cada 
Estado-Membro e, no máximo, por seis 
representantes designados pela Comissão, 
incluindo três elementos das partes 
interessadas, devendo pelo menos um deles 
ser representante da indústria, sem direito 
de voto.

Or. de

Justificação

Pelo menos um dos três representantes das partes interessadas deve ser um representante da 
indústria, dado que esta será afectada de forma decisiva pelos requisitos do REACH.

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

Alteração 290
ARTIGO 86, NÚMERO 2, PARÁGRAFO 1
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2. Os Estados- Membros transmitirão à 
Agência os nomes de peritos com 
experiência comprovada nas tarefas 
requeridas nos termos do artigo 76.º e que 
estão disponíveis para colaborar com os 
grupos de trabalho dos Comités, indicando 
também as suas qualificações e áreas de 
especialização.

2. Os Estados- Membros transmitirão à 
Agência os nomes de peritos independentes
com experiência comprovada nas tarefas 
requeridas nos termos do artigo 76.º e que 
estão disponíveis para colaborar com os 
grupos de trabalho dos Comités, indicando 
também as suas qualificações e áreas de 
especialização. 

Or. en

Justificação

A presente alteração garante a independência dos peritos. Reintrodução da parte 
correspondente da alteração 282 do PE. (Krupa)

Importa especificar que os peritos devem ser independentes. (Schlyter & outros)

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 291
ARTIGO 88, NÚMERO 3, PARÁGRAFO 1

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

1. O presidente, os outros membros e os 
suplentes serão nomeados pelo Conselho de 
Administração. O Conselho de 
Administração efectuará a sua selecção a 
partir de uma lista de candidatos 
qualificados aprovada pela Comissão, 
elaborada na sequência da publicação, no 
Jornal Oficial das Comunidades Europeias 
e eventualmente na imprensa ou na 
Internet, de um convite a manifestações de 
interesse. Os membros da Câmara de 
Recurso e os representantes serão 
nomeados, com base na sua experiência e 
competência no domínio da segurança 
química, das ciências naturais ou dos 
procedimentos regulamentares ou judiciais. 
Pelo menos um membro da Câmara de 
Recurso deve possuir experiência adequada 
em matéria de procedimento judicial.

Or. de
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Justificação

Atendendo à esfera de competências da Câmara de Recurso, pelo menos um dos seus 
membros deve possuir experiência adequada em matéria de procedimento judicial. É 
conveniente, tendo em conta a natureza das atribuições da Câmara de Recurso, garantir um 
procedimento transparente para a apresentação das candidaturas.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 292
ARTIGO 88, NÚMERO 4

4. As qualificações exigidas aos membros da 
Câmara de Recurso serão determinadas pela 
Comissão nos termos do n.º 3 do artigo 
132.º.

4. As qualificações exigidas aos membros da 
Câmara de Recurso serão determinadas pela 
Comissão nos termos do n.º 3 bis do artigo 
132.º.   

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 293
ARTIGO 90, NÚMERO 1

1. São passíveis de recurso as decisões da 
Agência tomadas nos termos dos artigos 9.º, 
20.º, do n.º 6 do artigo 27.º, dos n.ºs 2 e 3 do 
artigo 30.º e do artigo 50.º.

1. São passíveis de recurso as decisões da 
Agência tomadas nos termos dos artigos 9.º, 
20.º, do n.º 6 do artigo 27.º, dos n.ºs 2 e 3 do 
artigo 30.º, do artigo 50.º, do nº 5 do artigo 
117º e do artigo 118º.  

Or. en

Justificação

Deverá ser possível apresentar um recurso em relação a decisões relativas a informações 
comerciais confidenciais.
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Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 294
ARTIGO 92, NÚMERO 4

4. Os procedimentos da Câmara de Recurso 
serão determinados pela Comissão em 
conformidade com o procedimento previsto 
no n.º 3 do artigo 132.º.

4. Os procedimentos da Câmara de Recurso 
serão determinados pela Comissão em 
conformidade com o procedimento previsto 
no n.º 3 bis do artigo 132.º. 

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 295
ARTIGO 108

Para garantir a transparência, o Conselho de 
Administração, com base numa proposta do 
director executivo e em acordo com a 
Comissão, adoptará regras para assegurar 
que estão à disposição do público as 
informações regulamentares, científicas ou 
técnicas respeitantes à segurança das 
substâncias, estremes ou contidas em 
preparações ou artigos, que não sejam 
confidenciais.

Para garantir a transparência, o Conselho de 
Administração, com base numa proposta do 
director executivo e em acordo com a 
Comissão, adoptará regras para assegurar 
que estão à disposição do público as 
informações regulamentares, científicas ou 
técnicas respeitantes à segurança das 
substâncias, estremes ou contidas em 
preparações ou artigos, que não sejam 
confidenciais.

A Agência publicará as suas regras 
internas, bem com o regulamento interno 
do Conselho de Administração e dos 
comités da Agência.

Or. de
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Justificação

A formulação sobre a transparência do trabalho da Agência deve ser mais exacta. As 
disposições relativas à publicação das regras internas da Agência, que até agora figuravam 
no terceiro parágrafo do artigo 77º, devem ser transferidas para o artigo 108º, para que 
nunca haja dúvidas de que se trata de disposições relacionadas com a transparência. Além 
disso, o regulamento interno do Conselho de Administração e dos comités também deve ser 
publicado, a fim de tornar ainda mais transparente o modo de funcionamento da Agência.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 296
ARTIGO 112, NÚMERO 2

2. Se a obrigação referida no n.º 1 tiver 
como resultado diferentes entradas no 
inventário relativas à mesma substância, os 
notificantes e registantes envidarão todos 
os esforços para conseguir a inclusão no 
inventário de uma entrada objecto de 
consenso.

2. Se a obrigação referida no n.º 1 tiver 
como resultado diferentes entradas no 
inventário relativas à mesma substância, a 
Agência estabelece a entrada a incluir no 
inventário. 

Or. en

(Reintrodução da alteração 295 aprovada em primeira leitura)

Justificação

No caso de uma mesma substância ter classificações diferentes dos seus perigos, as forças do 
mercado favorecerão inevitavelmente o fornecedor da substância com a classificação mais 
baixa. Desta forma, a pressão será colocada nos outros fornecedores para que estes reduzam 
a sua classe de perigos. Por conseguinte, a tendência será para o máximo denominador 
comum, o que provocará uma redução das normas e da protecção. A melhor forma de evitar 
este problema consiste em assegurar que haja apenas uma única entrada no inventário para 
cada substância classificada. 

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 297
ARTIGO 112, NÚMERO 2

2. Se a obrigação referida no n.º 1 tiver 
como resultado diferentes entradas no 
inventário relativas à mesma substância, os 
notificantes e registantes envidarão todos os 

2. Se a obrigação referida no n.º 1 tiver 
como resultado diferentes entradas no 
inventário relativas à mesma substância, os 
notificantes e registantes envidarão todos os 
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esforços para conseguir a inclusão no 
inventário de uma entrada objecto de 
consenso.

esforços para conseguir a inclusão no 
inventário de uma entrada objecto de 
consenso. Na ausência de acordo, a 
Agência efectuará a entrada por uma taxa 
a ser fixada em conformidade. 

Or. en

Justificação

A presente alteração corresponde a uma versão modificada da alteração 295 da primeira 
leitura tendo em conta a necessidade de incentivar os próprios actores a alcançarem um 
acordo, em vez de estes aguardarem que a Agência actue primeiro. Para os utilizadores a 
jusante é imperativo que uma mesma substância, embora produzida por fornecedores 
diferentes, tenha uma única classificação, caso contrário, os interesses comerciais e 
ambientais poderiam ficar comprometidos.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 298
ARTIGO 113, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 1

1. A Agência procederá à criação e 
manutenção, na forma de uma base de 
dados, de um inventário de classificação e 
rotulagem que apresente as informações 
referidas no n.º 1 do artigo 112.º, tanto para 
as informações notificadas nos termos do 
mesmo número como para as que são 
apresentadas como parte de um registo. As 
informações desta base de dados, 
identificadas no n.º 1 do artigo 118.º, serão 
acessíveis ao público. A Agência concederá 
o acesso aos restantes dados constantes do 
inventário e relativos a uma substância aos 
notificantes e registantes que tenham 
apresentado informações sobre essa 
substância nos termos do n.º 1 do 
artigo 29.º.

1. A Agência procederá à criação e 
manutenção, na forma de uma base de 
dados, de um inventário de classificação e 
rotulagem que apresente as informações 
referidas no n.º 1 do artigo 112.º, tanto para 
as informações notificadas nos termos do 
mesmo número como para as que são 
apresentadas como parte de um registo. As 
informações desta base de dados, 
identificadas no n.º 1 do artigo 118.º, serão 
acessíveis ao público em conformidade com 
os nºs 2 e 3 do artigo 118º. A Agência 
concederá o acesso aos restantes dados 
constantes do inventário e relativos a uma 
substância em conformidade com o artigo 
117º.

Or. en

Justificação

1. Por questões de coerência com o artigo 118º. Se não houver uma referência aos nºs 2 e 3 
do artigo 118°, a Agência será forçada a publicar informações mesmo que tenha decidido, 
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em conformidade com o artigo 118º, preservar a confidencialidade desta informação. 

2. Para fins de simplificação e de coerência. O acesso aos dados está regulamentado no 
artigo 117º, ao passo que o nº 1 do artigo 29º regulamenta os fóruns de intercâmbio de 
informações sobre uma substância (FIIS). Por conseguinte, a referência correcta é o artigo 
117º. 

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

Alteração 299
ARTIGO 116 BIS (novo)

Artigo 116º bis
Disposições específicas para a informação 

do grande público 
Para facilitar a utilização segura e 
sustentável, pelos consumidores, das 
substâncias químicas e preparações, os 
fabricantes facultarão informações 
relativas ao perigo e ao 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. !
Além disso, o rótulo será acompanhado, se 
necessário, da 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. 

Or. en

Justificação

Alteração 298 da primeira leitura. Ligeiramente alterada. 

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

Alteração 300
ARTIGO 116 BIS (novo)
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Artigo 116º bis
Disposições específicas para a informação 

do grande público
1. Para facilitar a utilização segura e 
sustentável, pelos consumidores, das 
substâncias químicas e preparações, os 
fabricantes facultarão informações 
relativas ao 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. 
Além disso, o rótulo será acompanhado, se 
necessário, da 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.
2. As Directivas 1999/45/CE e 
1967/548/CEE são alteradas em 
conformidade.

Or. en

Justificação

Alteração apresentada com êxito na primeira leitura. (Davies)

Corresponde à alteração 298 da primeira leitura. 

A criação de um sistema de comunicação adequado e coerente baseado no risco facultará 
aos consumidores as informações e recomendações necessárias que lhes permitirá utilizar 
substâncias, preparações e produtos que contêm substâncias químicas de forma segura e 
eficaz. (Oomen-Ruijten & Prodi + Lienemann & Ferreira)  

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

Alteração 301
ARTIGO 117, NÚMERO 2, ALÍNEA C)

c) Tonelagem exacta da substância ou 
preparação fabricada ou colocada no 
mercado;

Suprimido
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Or. en

Justificação

A supressão proposta da alínea c) é consentânea com a alteração 814 do PE. Contribuirá 
para melhorar a qualidade da investigação dos modelos quanto à distribuição e ao destino 
das substâncias químicas e à eventual exposição de seres humanos e do ambiente. 

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 302
ARTIGO 117, NÚMERO 2, ALÍNEA D) E D BIS) (nova)

d) Ligações entre um fabricante ou 
importador e os seus utilizadores a jusante.

d) Ligações entre um fabricante ou 
importador, os seus utilizadores a jusante e 
os seus retalhistas envolvidos.

d bis) Qualquer informação sobre produtos 
intermédios isolados nas instalações e 
produtos intermédios isolados 
transportados.

Or. en

Justificação

Corresponde em parte à alteração 304 aprovada em primeira leitura.

1. Clarificação de que as ligações de um fabricante incluem igualmente os retalhistas.

2. Os produtos intermédios isolados nas instalações e os transportados permanecem no 
âmbito de uma empresa ou de um número reduzido de empresas e são integralmente 
utilizados nos processos de síntese. Conhecimentos sobre a sua aplicação permitem que se 
tire conclusões relativamente aos processos e às fórmulas. Por conseguinte, estas 
informações não deverão, de uma forma geral, ser publicadas.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 303
ARTIGO 117, NÚMEROS 4 BIS E 4 TER (novos)

4 bis. Sempre que se fizer à Agência um 
pedido de acesso a documentos, para os 
quais o requerente tenha solicitado a 
confidencialidade, ao abrigo do 
Regulamento (CE) nº 1049/2001, aquela 
deve fazer a consulta a terceiros prevista no 
nº 4 do artigo 4º do referido regulamento, 
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em conformidade com o segundo e o 
terceiro parágrafos. 
A Agência informará o registando e, se for 
caso disso, o potencial registando, o 
utilizador a jusante, o requerente ou outro 
interessado directo no pedido. 
A Agência informará o requerente, o 
registando, o potencial registando, o 
utilizador a jusante ou outro interessado 
directo da sua decisão relativa ao pedido de 
acesso aos documentos. Qualquer um deles 
pode, nos termos dos artigos 87º, 88º e 89º, 
interpor recurso junto da Câmara de 
Recurso contra essa decisão no prazo de 15 
dias. O recurso terá um efeito suspensivo. 
A Câmara de Recurso tomará uma decisão 
no prazo de 30 dias. 
4 ter. Na pendência do recurso ou 
enquanto ainda puder ser interposto um 
recurso, a Agência e qualquer autoridade 
competente de um Estado-Membro devem 
continuar a preservar a confidencialidade 
da informação em questão.

Or. en

Justificação

Os nºs 4 bis e 4 ter destinam-se à coerência com o Regulamento (CE) nº 1049/2001/CE 
(acesso a informações) e especificam o processo da Agência no contexto do REACH. Está em 
conformidade com a proposta inicial da Comissão dos nºs 2 e 4 do artigo 115º.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 304
ARTIGO 118

1. Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 
76.º, devem ser postas à disposição do 
público as seguintes informações sobre 
substâncias quer estremes, quer contidas 
numa preparação ou num artigo:

1. Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 
76.º, devem ser postas à disposição do 
público as seguintes informações sobre 
substâncias quer estremes, quer contidas 
numa preparação ou num artigo:

a) O nome ou nomes comerciais da 
substância;
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b) O nome na nomenclatura IUPAC, para 
as substâncias perigosas na acepção da 
Directiva 67/548/CEE;
c) Quando aplicável, o nome da substância, 
tal como se encontra indicado no EINECS;

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

d) A classificação e a rotulagem da 
substância;

d) A classificação e a rotulagem da 
substância;

e) Os dados físico-químicos relativos à 
substância, às vias metabólicas e ao destino 
ambiental;

e) Os dados físico-químicos relativos à 
substância, às vias metabólicas e ao destino 
ambiental;

f) Os resultados de cada estudo toxicológico 
e ecotoxicológico;

f) Os resultados de cada estudo toxicológico 
e ecotoxicológico;

g) O nível derivado de exposição sem efeitos 
(DNEL) ou a concentração previsivelmente 
sem efeitos (PNEC) estabelecidos em 
conformidade com o Anexo I;

g) O nível derivado de exposição sem efeitos 
(DNEL) ou a concentração previsivelmente 
sem efeitos (PNEC) estabelecidos em 
conformidade com o Anexo I;

h) As orientações para a utilização segura 
em conformidade com o ponto 4 e 5 do 
Anexo VI;

h) As orientações para a utilização segura 
em conformidade com o ponto 4 e 5 do 
Anexo VI;

i) Se forem solicitados de acordo com o 
Anexo IX ou com o Anexo X, os métodos de 
análise que permitem detectar uma 
substância perigosa após a sua libertação no 
ambiente e determinar a exposição humana 
directa a essa mesma substância.

i) Se forem solicitados de acordo com o 
Anexo IX ou com o Anexo X, os métodos de 
análise que permitem detectar uma 
substância perigosa após a sua libertação no 
ambiente e determinar a exposição humana 
directa a essa mesma substância.

2. Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 
76.º, devem ser postas à disposição do 
público, gratuitamente, na Internet, as 
seguintes informações sobre substâncias 
quer estremes, quer contidas numa 
preparação ou num artigo, excepto se a parte 
que apresenta a informação apresentar 
também uma justificação, nos termos da 
subalínea xi) da alínea a) do artigo 10.º,
aceite como válida pela Agência, segundo a 
qual essa publicação é potencialmente 
prejudicial aos interesses comerciais do 
registante ou de outra parte interessada:

2. Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 
76.º, devem ser postas à disposição do 
público, gratuitamente, na Internet, as 
seguintes informações sobre substâncias 
quer estremes, quer contidas numa 
preparação ou num artigo, excepto se a parte 
que apresenta a informação apresentar 
também uma justificação aceite como válida 
pela Agência, segundo a qual essa 
publicação é potencialmente prejudicial aos 
interesses comerciais do registante ou de 
outra parte interessada:

a) Se for essencial para a classificação e a 
rotulagem, o grau de pureza da substância e 
a identidade das impurezas e/ou dos aditivos 
que se saiba serem perigosos;

a) Se for essencial para a classificação e a 
rotulagem, o grau de pureza da substância e 
a identidade das impurezas e/ou dos aditivos 
que se saiba serem perigosos;

b) A gama de tonelagem total (ou seja, 1-10 b) A gama de tonelagem total (ou seja, 1-10 
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toneladas, 10-100 toneladas, 100-1000 
toneladas ou acima de 1000 toneladas) em 
que a substância foi registada;

toneladas, 10-100 toneladas, 100-1000 
toneladas ou acima de 1000 toneladas) em 
que a substância foi registada;

c) Resumos de estudos ou resumos 
circunstanciados de estudos respeitantes às 
informações referidas nas alíneas d) e f) do 
n.º 1;

c) Resumos de estudos ou resumos 
circunstanciados de estudos respeitantes às 
informações referidas nas alíneas d) e f) do 
n.º 1;

d) Informações, para além da referida no 
n.º 1, constantes da ficha de dados de 
segurança.

d) Informações, para além da referida no 
n.º 1, constantes da ficha de dados de 
segurança;

d bis) O nome ou nomes comerciais da 
substância; 
d ter) O nome na nomenclatura IUPAC, 
para as substâncias perigosas na acepção 
da Directiva 67/548/CEE. 
2 bis. Em casos especiais e justificados, as 
informações referidas no nº 1 podem ser 
excluídas do acesso electrónico do público 
nos casos em que a parte que apresenta as 
informações provar à Agência que os seus 
interesses comerciais ou em matéria de 
investigação científica ou de 
desenvolvimento são potencialmente 
prejudicados pela publicação. 

Or. en

Justificação

Conforme com a alteração 808 aprovada em primeira leitura. 
As informações referidas no nº 1 permitem aos concorrentes determinar os antecedentes do 
processo de fabrico. Uma isenção da publicação deverá ser possível, em casos especiais, 
caso se justifique e no caso de ser aceite pela Agência (regra geral e nº 3). 
Em articulação com outras informações, o nome comercial e o nome na nomenclatura 
IUPAC podem constituir informações extremamente sensíveis para as empresas. Por 
conseguinte devem ser aditados no nº 2. 
Estas disposições são importantes uma vez que outros países como, por exemplo, os Estados 
Unidos e o Japão, dispõem de disposições semelhantes que permitem preservar a 
confidencialidade de uma informação nos casos em que tenha sido solicitado e se se 
justificar.

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

Alteração 305
ARTIGO 118, NÚMERO 1, ALÍNEA G BIS) (nova)
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(g bis) Se for essencial para a classificação 
e a rotulagem, o grau de pureza da 
substância e a identidade das impurezas 
e/ou dos aditivos que se saiba serem 
perigosos; 

Or. en

(Reintrodução da proposta da Comissão)

(Associada à alteração ao nº 2 bis do artigo 118º dos mesmos autores)

Justificação

As informações acerca das impurezas e dos aditivos perigosos, no caso de serem essenciais 
para a classificação e a rotulagem, deverão ser disponibilizados ao público. 

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

Alteração 306
ARTIGO 118, NÚMERO 1, ALÍNEA H BIS) (nova)

 (h bis) a informação contida na ficha de
segurança, à excepção do nome da 
sociedade/empresa ou quando a 
informação é considerada confidencial em 
aplicação do nº 2 do artigo 117º.

Or. en

(Reintrodução da proposta da Comissão)

(Associada à alteração à alínea d) do nº 2 do artigo 118º dos mesmos autores)

Justificação

A informação contida na ficha de segurança, à excepção do nome da sociedade/empresa ou 
qualquer outra informação confidencial, deve ser disponibilizada ao público.

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

Alteração 307
ARTIGO 118, NÚMERO 1, ALÍNEA I BIS) (nova)
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(i bis) a gama de tonelagem total (por 
exemplo, 1-10 toneladas, 10-100 toneladas, 
100-1.000 toneladas ou mais de 1,000 
toneladas) na qual uma determinada 
substância foi registada;

Or. en

(Alteração de compromisso - Artigo 62º, nº 2, alínea b) - baseada na alteração 814 da 
primeira leitura)

(Associada à alteração à alínea b) do nº 2 do artigo 118º dos mesmos autores)

Justificação

Na alteração 814, o Parlamento suprimiu a indicação da tonelagem "exacta" da lista de 
informação que é sempre confidencial. Mesmo que seja aceitável que a tonelagem "exacta" 
seja confidencial, o público deve ter, pelo menos, o direito de conhecer a gama de tonelagem 
total sob a qual uma determinada substância foi registada. A informação sobre as gamas de 
tonelagem deve, por conseguinte, ser acrescentada à lista dos elementos que devem ser 
disponibilizados ao público. (Schlyter & outros)

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

Alteração 308
ARTIGO 118, NÚMERO 1, ALÍNEA I TER) (nova)

(i ter) os resumos de estudos ou resumos 
consistentes de estudos da informação 
referida nas alíneas e) e f) do nº 1; 

Or. en

Justificação

Associado à alteração ao nº 2 do artigo 117º. O acesso a resumos de estudos contribuirá 
para assegurar uma interpretação adequada dos resultados dos estudos públicos e melhorar 
a qualidade global.

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

Alteração 309
ARTIGO 118, NÚMERO 2
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2. Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 
76.º, devem ser postas à disposição do 
público, gratuitamente, na Internet, as 
seguintes informações sobre substâncias 
quer estremes, quer contidas numa 
preparação ou num artigo, excepto se a parte 
que apresenta a informação apresentar 
também uma justificação, nos termos da 
subalínea xi) da alínea a) do artigo 10.º, 
aceite como válida pela Agência, segundo a 
qual essa publicação é potencialmente 
prejudicial aos interesses comerciais do 
registante ou de outra parte interessada:

2. Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 
76.º, devem ser postas à disposição do 
público, gratuitamente, na Internet, as 
seguintes informações sobre substâncias 
quer estremes, quer contidas numa 
preparação ou num artigo, excepto se a parte 
que apresenta a informação apresentar 
também uma justificação, nos termos da 
subalínea xi) da alínea a) do artigo 10.º, 
aceite como válida pela Agência, segundo a 
qual essa publicação é potencialmente 
prejudicial aos interesses comerciais do 
registante ou de outra parte interessada:

a) Se for essencial para a classificação e a 
rotulagem, o grau de pureza da substância e 
a identidade das impurezas e/ou dos aditivos 
que se saiba serem perigosos;

a) Se for essencial para a classificação e a 
rotulagem, o grau de pureza da substância e 
a identidade das impurezas e/ou dos aditivos 
que se saiba serem perigosos;

b) A gama de tonelagem total (ou seja, 1-
-10 toneladas, 10-100 toneladas, 100-
-1000 toneladas ou acima 
de 1000 toneladas) em que a substância foi 
registada;
c) Resumos de estudos ou resumos 
circunstanciados de estudos respeitantes às 
informações referidas nas alíneas d) e f) do 
n.º 1;
d) Informações, para além da referida no 
n.º 1, constantes da ficha de dados de 
segurança.

d) Informações, para além do nome do 
registando, do relatório de segurança 
química, do volume total de uma 
substância no mercado da UE e da referida 
no n.º 1, constantes da ficha de dados de 
segurança.

Or. en

Justificação

Associada às alterações ao nº 2 do artigo 117º e ao nº 1 do artigo 118º. A presente alteração 
ao novo parágrafo do Conselho clarifica o acesso do público a informações comerciais que 
não sejam confidenciais.
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Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt

Alteração 310
ARTIGO 118, NÚMERO 2

2. Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 
76.º, devem ser postas à disposição do 
público, gratuitamente, na Internet, as 
seguintes informações sobre substâncias 
quer estremes, quer contidas numa 
preparação ou num artigo, excepto se a parte 
que apresenta a informação apresentar 
também uma justificação, nos termos da 
subalínea xi) da alínea a) do artigo 10.º, 
aceite como válida pela Agência, segundo a 
qual essa publicação é potencialmente
prejudicial aos interesses comerciais do 
registante ou de outra parte interessada:

2. Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 
76.º, devem ser postas à disposição do 
público, gratuitamente, na Internet, as 
seguintes informações sobre substâncias 
quer estremes, quer contidas numa 
preparação ou num artigo, excepto se a parte 
que apresenta a informação apresentar 
também uma justificação, nos termos da 
subalínea xi) da alínea a) do artigo 10.º, 
aceite como válida pela Agência e desde que 
não haja um interesse público dominante 
na divulgação, segundo a qual essa 
publicação é prejudicial aos interesses 
comerciais do registante ou de outra parte 
interessada:

a) Se for essencial para a classificação e a 
rotulagem, o grau de pureza da substância 
e a identidade das impurezas e/ou dos 
aditivos que se saiba serem perigosos;
b) A gama de tonelagem total (ou seja, 1-
-10 toneladas, 10-100 toneladas, 100-
-1000 toneladas ou acima 
de 1000 toneladas) em que a substância foi 
registada;
c) Resumos de estudos ou resumos 
circunstanciados de estudos respeitantes às 
informações referidas nas alíneas d) e f) do 
n.º 1;

c) Resumos de estudos ou resumos 
circunstanciados de estudos respeitantes às 
informações referidas nas alíneas d) e f) do 
n.º 1;

d) Informações, para além da referida no 
n.º 1, constantes da ficha de dados de 
segurança.

Or. en

Justificação

In line with Article 4(2) of Regulation 1049/2001 on access to documents, access to a 
document can only be refused on the basis of commercial interests if there is no overriding 
public interest. A reference to overriding public interest should therefore be added here. 
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Moreover, such a justification must be based on actual harm to commercial interests, not just 
potential harm.

Information about hazardous impurities and additives, if they are essential to classification 
and labelling, should always be made publicly available.

In amendment 814, Parliament deleted the indication of the "precise" tonnage from the list of 
information that is always confidential. While it might be acceptable to keep the "precise" 
tonnage confidential, the public should have at least the right to know about the total tonnage 
band with which a particular substance has been registered. The information about the 
tonnage bands should therefore be added to the list of issues that are to be made publicly 
available.

The information in the safety data sheet, except for the name of the company or other 
confidential information should be made publicly available.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 311
ARTIGO 124

Os Estados-Membros manterão um sistema 
de controlos oficiais e outras actividades, 
conforme adequado às circunstâncias.

Os Estados-Membros manterão um sistema 
de controlos oficiais e outras actividades, 
conforme adequado às circunstâncias em 
conformidade com as orientações a 
elaborar pela Agência.  

Or. en

Justificação

Corresponde à alteração 816 aprovada em primeira leitura.

A fim de permitir a aplicação coerente do REACH, a Agência deve ser autorizada a solicitar 
aos Estados-Membros que levem a cabo certos controlos e que exerçam determinadas 
actividades. 

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 312
ARTIGO 124 BIS (novo)

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

Or. en

Justificação

Corresponde à alteração 817 aprovada em primeira leitura.

A gestão do sistema REACH implica a aplicação harmonizada das suas disposições em todo 
o mercado comum e um sistema de controlo eficaz. Por conseguinte, a Agência deve poder 
solicitar aos Estados-Membros que levem a cabo controlos ou exerçam determinadas 
actividades. 

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 313
ARTIGO 125

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

Com base num conjunto de orientações a 
elaborar pela Agência, deverão ser 
definidas as disposições relativas às sanções 
aplicáveis em caso de infracção ao disposto 
no presente regulamento e todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação. As 
sanções assim previstas devem ser efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas. Os Estados¬ 
Membros notificarão essas disposições à 
Comissão e à Agência até dezoito meses a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento e notificarão 
qualquer alteração posterior das mesmas no 
mais breve prazo possível. 

Or. en

Justificação

Corresponde à alteração 818 aprovada em primeira leitura.

Deixar o sistema de sanções à discrição dos Estados-Membros conduziria à existência de 
sanções divergentes no interior da União. Para se alcançar os objectivos do REACH é 
necessário harmonizar o sistema de sanções e a respectiva aplicação. 
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Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 314
ARTIGO 130

Os anexos podem ser modificados, nos 
termos do n.º 3 do artigo 132.º.

Os anexos podem ser modificados, nos 
termos do n.º 3 bis do artigo 132.º.

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 Guido Sacconi

Alteração 315
ARTIGO 131

As medidas necessárias para a aplicação 
eficaz do presente regulamento são 
adoptadas nos termos do n.º 3 do 
artigo 132.º.

Se, para a aplicação eficaz do presente 
regulamento, se revelar necessário adoptar 
medidas para as quais não foram previstos 
os respectivos poderes noutra parte do 
presente regulamento, estas medidas são 
adoptadas:
a) nos termos do n.º 3 do artigo 132.º, 
quando as medidas a adoptar forem de 
âmbito geral  e se destinem à aplicação de 
disposições fundamentais do presente 
regulamento;
b) em conformidade com o procedimento 
previsto no nº 3 bis do artigo 132º, quando 
as medidas a adoptar forem de âmbito geral 
e se destinem a alterar elementos do 
presente regulamento que não sejam 
fundamentais.

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".  
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Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 316
ARTIGO 132, NÚMERO 3 BIS (novo)

3 bis. Nos casos em que é feita referência 
ao presente parágrafo, aplicar-se-ão os 
artigos 5º bis e 7° da Decisão 1999/468/CE, 
com a redacção que lhe foi dada pela 
Decisão 2006/512/CE. 

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 317
ARTIGO 133

Medidas transitórias respeitantes à Agência Preparação da criação da Agência
1. A Comissão dará o apoio necessário ao 
estabelecimento da Agência.

1. A Comissão fornecerá o apoio necessário 
ao estabelecimento da Agência.

2. Para o efeito, até à nomeação do director 
executivo nos termos do artigo 83.º, a 
Comissão, em nome da Agência e aplicando 
o orçamento para ela previsto, poderá 
contratar pessoal, incluindo um funcionário 
para assumir interinamente as funções 
administrativas do director executivo, e 
celebrar outros contratos.

2. Para o efeito, até que o director executivo 
assuma as suas funções na sequência da 
sua nomeação pelo Conselho de 
Administração da Agência de acordo com o
artigo 83°, a Comissão, em nome da 
Agência e aplicando o orçamento para ela 
previsto, poderá: 

a) contratar pessoal, incluindo um 
funcionário para assumir interinamente as 
funções administrativas do director 
executivo;
b) e celebrar outros contratos.

Or. en
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Justificação

Corresponds to Amendment 822 adopted in First Reading. 

A proper establishment and operation of the Agency is critical to the success of REACH. The 
Agency must be operationally independent from the Commission, and the Commission shall 
not fulfil such operational tasks set out in the Regulation on behalf of the Agency. If the 
Commission is not fulfilling the role of the Agency, there is no need for the Agency to notify 
the Commission that it is ready to take over the tasks from the Commission.  The Commission, 
however, should help to establish the Agency until its Management Board has appointed an 
Executive Director. This should include recruitment of staff and conclusion of necessary 
contracts for services, goods and buildings. 

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 318
ARTIGO 136 BIS (novo)

Artigo 136º bis
Avaliação intercalar ex post do impacto do 
regulamento 
1. 1. Cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, e sem prejuízo do 
disposto no artigo 137º, a Comissão efectua 
uma avaliação intercalar ex post do 
impacto do presente regulamento. Essa 
avaliação analisa o estado de aplicação do 
presente regulamento, pondera os 
resultados obtidos à luz dos objectivos 
inicialmente fixados e avalia o impacto do 
presente regulamento sobre o 
funcionamento do mercado interno e da 
concorrência. 
2. A Comissão apresenta essa avaliação ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho no 
prazo de [seis anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento]. A Comissão 
apresenta uma proposta de alterações ao 
presente regulamento que se afigurem 
necessárias com base nessa avaliação. 

Or. en
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Justificação

Corresponde à alteração 823 aprovada em primeira leitura.

Tendo em conta a importância do sistema regulamentar introduzido pelo REACH, é 
necessário avaliar os resultados alcançados nos primeiros anos de aplicação a fim de se 
poder constatar se é possível alcançar os objectivos iniciais e, caso contrário, proceder às 
adaptações necessárias. 

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

Alteração 319
ARTIGO 137, NÚMERO 1

1. Até ...*  a Comissão levará a efeito uma 
revisão destinada a avaliar se deverá ou não 
ser alargada a obrigação de realizar uma 
avaliação de segurança química, e de a 
documentar num relatório de segurança 
química, às substâncias não abrangidas por 
esta obrigação por não estarem sujeitas a 
registo, ou estarem sujeitas a registo mas 
serem fabricadas ou importadas em
quantidades inferiores a 10 toneladas por 
ano. Com base nesta revisão, a Comissão 
pode, se for caso disso, alargar esta 
obrigação.

1. Até ...*  a Comissão levará a efeito uma 
revisão destinada a avaliar se deverá ou não 
ser alargada a obrigação de realizar uma 
avaliação de segurança química, e de a 
documentar num relatório de segurança 
química, às substâncias não abrangidas por 
esta obrigação por não estarem sujeitas a 
registo. Com base nesta revisão, a Comissão 
pode, se for caso disso, alargar esta 
obrigação. 

* 12 meses a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento.

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

Or. en

(Alteração 312 da primeira leitura)

(Associada ao nº 1 do artigo 14º e à alteração apresentada pelos mesmos autores ao mesmo 
artigo)

Justificação

A revisão referente ao relatório sobre a segurança química deverá ser efectuada decorridos 
seis anos, altura em que se terá adquirido experiência suficiente com as duas primeiras fases 
de registo. No caso de o relatório sobre a segurança química se tornar obrigatório para 
todas as substâncias a partir de 1 tonelada, e não apenas a partir de 10 toneladas, conforme 
proposto na alteração apresentada pelos mesmos autores ao nº 1 do artigo 14º, não será 
necessário incluir uma referência às substâncias de baixo volume no presente artigo. 
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 320
ARTIGO 137, NÚMERO 2, FRASE INTRODUTÓRIA 

2. A Comissão poderá apresentar propostas 
legislativas assim que se estabelecer uma 
forma viável e económica para seleccionar 
os polímeros que carecem de registo com 
base em critérios científicos tecnicamente 
sólidos e válidos, e após a publicação de um 
relatório sobre:

2. A Comissão apresentará propostas 
legislativas assim que se estabelecer uma 
forma viável e económica para seleccionar
os polímeros que carecem de registo e de 
avaliação com base em critérios científicos 
tecnicamente sólidos e válidos, o mais 
tardar seis anos a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento e após a 
publicação de um relatório sobre:

Or. en

Justificação

A presente alteração estabelece um calendário para a apresentação pela Comissão de uma 
forma viável e económica de selecção de polímeros que carecem de registo e de avaliação. 
Reintrodução da alteração 313.

</Amend>  Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer e Jonas 
Sjöstedt

Alteração 321
ARTIGO 137, NÚMERO 2, PARTE INTRODUTÓRIA

2. A Comissão poderá apresentar propostas 
legislativas assim que se estabelecer uma 
forma viável e económica para seleccionar 
os polímeros que carecem de registo com 
base em critérios científicos tecnicamente 
sólidos e válidos, e após a publicação de um 
relatório sobre:

2. A Comissão apresentará propostas 
legislativas assim que se estabelecer uma 
forma viável e económica para seleccionar 
os polímeros que carecem de registo com 
base em critérios científicos tecnicamente 
sólidos e válidos, mas não mais tarde que 
seis anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento e após a publicação 
de um relatório sobre:

Or. en

(Alteração 313 - primeira leitura)

Justificação

Não convém deixar à Comissão a liberdade de decidir se e quando apresentará a uma 
proposta para o registo de polímeros. Tal registo estava previsto no projecto de texto sujeito 
a consulta na Internet. Deve ser fixado um prazo para incentivar a concepção de um método 
eficaz e económico de selecção dos polímeros com o propósito do seu registo.
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Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jonas Sjöstedt e 
Chris Davies

Alteração 322
ARTIGO 137, NÚMERO 3

3. O relatório referido no n.º 3 do 
artigo 116.º, relativo à experiência adquirida 
com a aplicação do presente regulamento, 
incluirá uma revisão dos requisitos 
relacionados com o registo das substâncias 
fabricadas ou importadas apenas em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada mas inferiores a 10 toneladas por 
ano, por fabricante ou importador. Com 
base nesta revisão, a Comissão pode 
apresentar propostas legislativas para alterar 
os requisitos de informação no tocante às 
substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada e inferiores a 10 toneladas por 
ano, por fabricante ou importador, tendo 
em conta os progressos mais recentes 
registados, por exemplo, no domínio dos 
ensaios alternativos e das relações 
(quantitativas) estrutura/actividade 
((Q)SAR).

3. O relatório referido no n.º 3 do 
artigo 116.º, relativo à experiência adquirida 
com a aplicação do presente regulamento, 
incluirá uma revisão dos requisitos de 
informação relacionados com o registo das 
substâncias. Com base nesta revisão, a 
Comissão pode apresentar propostas 
legislativas para alterar os requisitos de 
informação especificados nos Anexos VII a 
X, a fim de ter em conta os progressos mais 
recentes registados, nomeadamente, no 
domínio dos ensaios alternativos e das 
relações (quantitativas) estrutura/actividade 
((Q)SAR).

Or. en

(Alteração 314 - primeira leitura)

Justificação

A revisão das exigências de informação deveria englobar todos os anexos relevantes e ter em 
conta as evoluções mais recentes no domínio dos métodos de ensaios alternativos (Lucas e 
outros). 

Simplificação que se destina a garantir que as exigências de informação têm em conta as 
evoluções mais recentes no domínio dos métodos de ensaio e dos QSAR. (Davies).

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 323
ARTIGO 137, NÚMERO 4
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4. A Comissão efectuará uma revisão dos 
Anexos I, IV e V até ..., com vista a propor 
alterações aos mesmos, se adequado, nos 
termos do n.º 3 do artigo 132º..

4. A Comissão efectuará uma revisão dos 
Anexos IV e V até ..., com vista a propor 
alterações aos mesmos, se adequado, nos 
termos do n.º 3 bis do artigo 132º.

Or. en

Justificação

Em ligação com a alteração ao artigo 59, nº 2. Supressão da referência à revisão do anexo I 
introduzido pelo Conselho em relação com a concepção de metodologias para estabelecer 
limiares para as substâncias cancerígenas e mutagénicas. 
A alteração alinha igualmente o texto pelas disposições da nova decisão em matéria de 
"comitologia" e substitui em especial o procedimento comum do "comité de regulamentação" 
pelo do "comité de regulamentação com controlo", dado que as medidas em causa são 
medidas de alcance geral que têm por objecto modificar elementos não essenciais do projecto 
de legislação.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 324
ARTIGO 137, NÚMERO 4

4. A Comissão efectuará uma revisão dos 
Anexos I, IV e V até ..., com vista a propor 
alterações aos mesmos, se adequado, nos 
termos do n.º 3 do artigo 132.º.

4. A Comissão efectuará uma revisão dos 
Anexos IV e V até ..., com vista a propor 
alterações aos mesmos, se adequado, nos 
termos do n.º3 do artigo 132.º.

Or. en

Justificação

Em ligação com a alteração ao considerando 52 bis.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 325
ARTIGO 137, NÚMERO 4 BIS (novo)

4 bis. O mais tardar em… *, a Comissão 
procede a uma revisão do limiar de 1 
tonelada por ano e por fabricante ou 
importador para o registo e das exigências 
de informação em conformidade com o 
artigo 12.º para as nanopartículas. Com 
base nesta revisão, a Comissão apresenta 
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as propostas legislativas adequadas para 
modificar o limiar em matéria de 
quantidade e as exigências de informação 
para as nanopartículas de maneira a 
garantir uma avaliação adequada dos 
riscos e, se necessário, a redução destes a 
fim de assegurar um elevado nível de 
protecção da saúde humana e do ambiente 
em relação com as nanopartículas. 
* Dezoito meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento. 

Or. en

(Nova alteração – artigo 62, nº 2, alínea d) – para ter em conta o parecer modificado do 
SCENIHR de 10 de Março de 2006)

Justificação

As lacunas essenciais dos conhecimentos em matéria de avaliação dos riscos das 
nanopartículas, apontadas pelo SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly 
Identified Health Risks), assim como as suas conclusões referentes à necessidade de 
modificar os métodos existentes revelam que é urgente rever as disposições de REACH para 
garantir uma avaliação dos riscos e, se necessário, a redução destes, no que diz respeito às 
nanopartículas de síntese.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann e Anne Ferreira

Alteração 326
ARTIGO 139

É revogado o artigo 14.º da 
Directiva 1999/45/CE.

É revogado o artigo 14.º da 
Directiva 1999/45/CE. A Directiva 
1999/45/CE será alterada para assegurar 
que os consumidores recebam as 
informações de que necessitam para tomar 
as medidas adequadas a uma utilização 
totalmente segura das substâncias e 
preparações.

Or. fr

Justificação

O desenvolvimento de um sistema de comunicação adequado e coerente, assente no risco, 
permitirá aos consumidores obter as informações e os conselhos de que necessitam para 
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utilizar substâncias e preparações de forma segura e eficaz.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 327
ANEXO I, PARTE 0, PONTO 0.3

0.3 A avaliação da segurança química por 
um fabricante deve abranger o fabrico da 
substância e todas as utilizações 
identificadas. A avaliação da segurança 
química por um importador deve abranger 
todas as utilizações identificadas. A 
avaliação da segurança química deve, 
igualmente, cobrir a utilização da substância 
estreme (incluindo os principais aditivos e 
impurezas), contida numa preparação e num 
artigo, tal como definida em função das 
utilizações identificadas. A avaliação deve 
incidir sobre todos os estádios do ciclo de 
vida da substância resultantes do fabrico e
das utilizações identificadas. A avaliação da 
segurança química assentará numa 
comparação dos efeitos adversos potenciais 
da substância com a exposição conhecida ou 
razoavelmente previsível de pessoas e/ou do 
ambiente à mesma, tendo em conta as 
medidas de gestão de riscos implementadas 
e recomendadas e as condições de 
funcionamento.

0.3 A avaliação da segurança química deve 
abranger todas as utilizações identificadas 
em quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano. Deve, igualmente, cobrir 
a utilização da substância estreme (incluindo 
os principais aditivos e impurezas), contida 
numa preparação ou num artigo. A avaliação 
deve incidir sobre todos os estádios do ciclo 
de vida da substância, tal como definida em 
função das utilizações identificadas. A 
avaliação da segurança química assentará 
numa comparação dos efeitos adversos 
potenciais da substância com a exposição 
conhecida ou razoavelmente previsível de 
pessoas e/ou do ambiente à mesma, tendo 
em conta as medidas de gestão de riscos 
implementadas e recomendadas e as 
condições de funcionamento.

Or. en

Justificação

Corresponde à alteração 831 adoptada em primeira leitura. 

A alteração melhora o funcionamento prático fixando um limite quantitativo para a 
realização de uma avaliação da segurança química e assegura a coerência entre o anexo I e 
o artigo 36.º, nº 4, alínea c).

Alteração apresentada por Frédérique Ries e Chris Davies

Alteração 328
ANEXO I, PARTE 1, PONTO 1.4.1
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1.4.1 Com base nos resultados das etapas 1 
e 2, deverão ser estabelecidos um ou mais 
DNEL para a substância, que reflictam a(s) 
via(s), a duração e a frequência prováveis de 
exposição. Em relação a alguns parâmetros, 
nomeadamente a mutagenicidade e 
carcinogenicidade, as informações poderão 
não permitir a determinação de um limite e, 
por conseguinte, de um DNEL. Em função 
do cenário ou cenários de exposição, poderá 
ser suficiente um único DNEL. Todavia, 
atentas as informações disponíveis e o 
cenário ou cenários de exposição do ponto 9 
do relatório de segurança química, pode ser 
necessário identificar DNEL diferentes para 
cada população humana pertinente (por 
exemplo, trabalhadores, consumidores e 
pessoas que possam ser expostas 
indirectamente, através do ambiente) e, 
eventualmente, para determinadas 
subpopulações vulneráveis (por exemplo, 
crianças e mulheres grávidas), bem como 
para diferentes vias de exposição. Será 
necessária uma justificação pormenorizada, 
especificando, nomeadamente, as razões de 
escolha das informações utilizadas, a via de 
exposição (oral, cutânea ou por inalação) e a 
duração e frequência de exposição à 
substância para as quais o DNEL for válido. 
Se for provável mais do que uma via de 
exposição, deve ser estabelecido um DNEL 
para cada via de exposição e para a 
exposição resultante da combinação de todas 
essas vias. Na derivação de um DNEL serão 
tidos em conta, nomeadamente, os seguintes 
factores:

1.4.1 Com base nos resultados das etapas 1 
e 2, deverão ser estabelecidos um ou mais 
níveis sem efeitos derivados para a 
substância, que reflictam a(s) via(s), a 
duração e a frequência prováveis de 
exposição. Em relação a alguns parâmetros, 
nomeadamente a mutagenicidade e 
carcinogenicidade, as informações poderão 
não permitir a determinação de um limite e, 
por conseguinte, de um DNEL. Em função 
do cenário ou cenários de exposição, poderá 
ser suficiente um único DNEL. Todavia, 
atentas as informações disponíveis e o 
cenário ou cenários de exposição do ponto 9 
do relatório de segurança química, pode ser 
necessário identificar DNEL diferentes para 
cada população humana pertinente (por 
exemplo, trabalhadores, consumidores e 
pessoas que possam ser expostas 
indirectamente, através do ambiente) e para 
as populações vulneráveis, bem como para 
diferentes vias de exposição. Será necessária 
uma justificação pormenorizada, 
especificando, nomeadamente, as razões de 
escolha das informações utilizadas, a via de 
exposição (oral, cutânea ou por inalação) e a 
duração e frequência de exposição à 
substância para as quais o DNEL for válido. 
Se for provável mais do que uma via de 
exposição, deve ser estabelecido um DNEL 
para cada via de exposição e para a 
exposição resultante da combinação de todas 
essas vias. Na derivação de um DNEL serão 
tidos em conta, nomeadamente, os seguintes 
factores:

a) As incertezas decorrentes, entre outros 
factores, da variabilidade das informações 
experimentais e da variação dentro da 
mesma espécie e entre espécies;

a) As incertezas decorrentes, entre outros 
factores, da variabilidade das informações 
experimentais e da variação dentro da 
mesma espécie e entre espécies;

b) A natureza e a gravidade do efeito; b) A natureza e a gravidade do efeito;
c) A sensibilidade da (sub)população
humana à qual se aplica a informação 
quantitativa e/ou qualitativa de exposição.

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

c bis) A susceptibilidade específica das 
populações vulneráveis;
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c ter) Quaisquer indícios de efeitos atípicos, 
especialmente nos casos em que o modo de 
acção é desconhecido ou não é 
suficientemente caracterizado; 
c quater) Eventual exposição simultânea a 
outras substâncias químicas. 

Or. en

Justificação

Muitas doenças surgem na fase perinatal. Convém incluir igualmente os grupos vulneráveis 
de modo que os níveis de segurança determinados permitam proteger as gerações futuras.

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

Alteração 329
ANEXO I, PARTE 1, PONTO 1.4.1

1.4.1 Com base nos resultados das etapas 1 
e 2, deverão ser estabelecidos um ou mais 
DNEL para a substância, que reflictam a(s) 
via(s), a duração e a frequência prováveis de 
exposição. Em relação a alguns parâmetros, 
nomeadamente a mutagenicidade e 
carcinogenicidade, as informações poderão 
não permitir a determinação de um limite e, 
por conseguinte, de um DNEL. Em função 
do cenário ou cenários de exposição, poderá 
ser suficiente um único DNEL. Todavia, 
atentas as informações disponíveis e o 
cenário ou cenários de exposição do ponto 9 
do relatório de segurança química, pode ser 
necessário identificar DNEL diferentes para 
cada população humana pertinente (por 
exemplo, trabalhadores, consumidores e 
pessoas que possam ser expostas 
indirectamente, através do ambiente) e,
eventualmente, para determinadas 
subpopulações vulneráveis (por exemplo, 
crianças e mulheres grávidas), bem como 
para diferentes vias de exposição. Será 
necessária uma justificação pormenorizada, 
especificando, nomeadamente, as razões de
escolha das informações utilizadas, a via de 
exposição (oral, cutânea ou por inalação) e a 

1.4.1 Com base nos resultados das etapas 1 
e 2, deverão ser estabelecidos um ou mais 
DNEL para a substância, que reflictam a(s) 
via(s), a duração e a frequência prováveis de 
exposição. Em relação a alguns parâmetros, 
nomeadamente a mutagenicidade e 
carcinogenicidade, as informações poderão 
não permitir a determinação de um limite e, 
por conseguinte, de um DNEL. Em função 
do cenário ou cenários de exposição, poderá 
ser suficiente um único DNEL. Todavia, 
atentas as informações disponíveis e o 
cenário ou cenários de exposição do ponto 9 
do relatório de segurança química, pode ser 
necessário identificar DNEL diferentes para 
cada população humana pertinente (por 
exemplo, trabalhadores, consumidores e 
pessoas que possam ser expostas 
indirectamente, através do ambiente), bem 
como para diferentes vias de exposição. Será 
necessária uma justificação pormenorizada, 
especificando, nomeadamente, as razões de 
escolha das informações utilizadas, a via de 
exposição (oral, cutânea ou por inalação) e a 
duração e frequência de exposição à 
substância para as quais o DNEL for válido. 
Se for provável mais do que uma via de 
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duração e frequência de exposição à 
substância para as quais o DNEL for válido. 
Se for provável mais do que uma via de 
exposição, deve ser estabelecido um DNEL 
para cada via de exposição e para a 
exposição resultante da combinação de todas 
essas vias. Na derivação de um DNEL serão 
tidos em conta, nomeadamente, os seguintes 
factores:

exposição, deve ser estabelecido um DNEL 
para cada via de exposição e para a 
exposição resultante da combinação de todas 
essas vias. Na derivação de um DNEL serão 
tidos em conta, nomeadamente, os seguintes 
factores:

a) As incertezas decorrentes, entre outros 
factores, da variabilidade das informações 
experimentais e da variação dentro da 
mesma espécie e entre espécies;

a) As incertezas decorrentes, entre outros 
factores, da variabilidade das informações 
experimentais e da variação dentro da 
mesma espécie e entre espécies;

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

c) A sensibilidade da (sub)população 
humana à qual se aplica a informação 
quantitativa e/ou qualitativa de exposição.

c) A sensibilidade da (sub)população 
humana à qual se aplica a informação 
quantitativa e/ou qualitativa de exposição, 
incluindo a susceptibilidade específica das 
populações vulneráveis.

c bis) Quaisquer indícios de efeitos atípicos, 
especialmente nos casos em que o modo de 
acção é desconhecido ou não é 
suficientemente caracterizado; 
c ter) Eventual exposição simultânea a 
outras substâncias químicas. 

Or. en

(Alteração 320 - primeira leitura)

Justificação

Muitas doenças surgem na fase perinatal. Convém incluir igualmente os grupos vulneráveis 
de modo que os níveis de segurança determinados permitam proteger as gerações futuras. A 
presente alteração corresponde à alteração 320 do Parlamento.

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

Alteração 330
ANEXO I, PARTE 5, PONTO 5.0, PARTE INTRODUTÓRIA

O objectivo da avaliação da exposição é 
estimar quantitativa ou qualitativamente a 
dose/concentração da substância à qual as 

O objectivo da avaliação da exposição é 
estimar quantitativa ou qualitativamente a 
dose/concentração da substância à qual as 



PE 378.597v01-00 84/106 AM\630161PT.doc

PT

pessoas e o ambiente estão ou possam estar 
expostos. A avaliação deve incidir sobre 
todos os estádios do ciclo de vida da 
substância resultantes do fabrico e das 
utilizações identificadas e abranger todas 
as exposições que possam estar 
relacionadas com os riscos identificados 
nos pontos 1 a 4. A avaliação da exposição 
compreenderá as duas etapas seguintes, que 
serão claramente identificadas como tal no 
relatório de segurança química:

pessoas e o ambiente estão ou possam estar 
expostos. A avaliação deve incidir sobre 
todos os estádios do ciclo de vida da 
substância. A avaliação da exposição 
compreenderá as duas etapas seguintes, que 
serão claramente identificadas como tal no 
relatório de segurança química:

Or. en

(Nova alteração – artigo 62, parágrafo 2, alínea c))

Justificação

Se a referência suplementar do Conselho ao ciclo de vida é bem-vinda, não é judicioso falar 
de um ciclo de vida que decorre a partir do fabrico e da utilização, dado que se trata de 
partes importantes do ciclo de vida que devem igualmente ser consideradas. 

Vincular a avaliação da exposição aos perigos identificados conduziu a numerosas 
interpretações contraditórias. O campo da avaliação dos riscos poderia ser reduzido 
notavelmente. Não deve existir nenhuma confusão quanto ao campo de avaliação dos riscos.

Alteração apresentada por Lena Ek

Alteração 331
ANEXO I, PARTE 5, PONTO 5.0, PARTE INTRODUTÓRIA

O objectivo da avaliação da exposição é 
estimar quantitativa ou qualitativamente a 
dose/concentração da substância à qual as 
pessoas e o ambiente estão ou possam estar 
expostos. A avaliação deve incidir sobre 
todos os estádios do ciclo de vida da 
substância resultantes do fabrico e das 
utilizações identificadas e abranger todas as 
exposições que possam estar relacionadas 
com os riscos identificados nos pontos 1 
a 4. A avaliação da exposição compreenderá 
as duas etapas seguintes, que serão 
claramente identificadas como tal no 
relatório de segurança química:

O objectivo da avaliação da exposição é 
estimar quantitativa ou qualitativamente a 
dose/concentração da substância à qual as 
pessoas e o ambiente estão ou possam estar 
expostos. A avaliação deve incidir sobre 
todos os estádios do ciclo de vida da 
substância resultantes do fabrico e das 
utilizações identificadas e abranger todas as 
exposições. A avaliação da exposição 
compreenderá as duas etapas seguintes, que 
serão claramente identificadas como tal no 
relatório de segurança química:
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Or. en

Justificação

A limitação da avaliação da exposição introduzida pelo Conselho reduz seriamente a sua 
utilidade.

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

Alteração 332
ANEXO I, PARTE 5, PONTO 5.0, PARTE INTRODUTÓRIA

O objectivo da avaliação da exposição é 
estimar quantitativa ou qualitativamente a 
dose/concentração da substância à qual as 
pessoas e o ambiente estão ou possam estar 
expostos. A avaliação deve incidir sobre 
todos os estádios do ciclo de vida da 
substância resultantes do fabrico e das 
utilizações identificadas e abranger todas as 
exposições que possam estar relacionadas 
com os riscos identificados nos pontos 1 
a 4. A avaliação da exposição compreenderá 
as duas etapas seguintes, que serão 
claramente identificadas como tal no 
relatório de segurança química:

O objectivo da avaliação da exposição é 
estimar quantitativa ou qualitativamente a 
dose/concentração da substância à qual as 
pessoas e o ambiente estão ou possam estar 
expostos. A avaliação deve incidir sobre 
todos os estádios do ciclo de vida da 
substância resultantes do fabrico e das 
utilizações identificadas. A avaliação da 
exposição compreenderá as duas etapas 
seguintes, que serão claramente identificadas 
como tal no relatório de segurança química:

Or. en

Justificação

A frase que o Conselho propõe aditar cria confusão e insegurança no processo de avaliação 
de risco, na medida em que permite diferentes interpretações.

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Caroline Lucas e Hiltrud Breyer

Alteração 333
ANEXO III, ALÍNEA A BIS) (nova)

a bis) nanopartículas,

Or. en

(Nova alteração – Artigo 62º, nº 2, alínea d), para ter em conta o parecer modificado de 
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SCENIHR de 10 de Março de 2006)

Justificação

Até agora, as nanopartículas apenas são produzidas em pequenas quantidades. Não obstante, 
tendo em conta o grave perigo de efeitos biológicos adversos que comportam, deveria prever-
se pelo menos que as nanopartículas em quantidades compreendidas entre 1 e 10 toneladas 
sejam consideradas substâncias prioritárias para as quais conviria fornecer, enquanto faltam 
provas específicas, toda a informação de base a que se refere o anexo VII.

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

Alteração 334
ANEXO III, ALÍNEA B), SUBALÍNEA I)

i) de utilização dispersiva ou difusa, 
nomeadamente quando utilizadas em 
preparações destinadas ao consumidor final 
ou incorporadas em artigos destinados ao 
consumidor final; e

i) de utilização dispersiva ou difusa, 
nomeadamente quando utilizadas enquanto 
tais ou em preparações destinadas ao 
consumidor final ou para utilização 
profissional ou incorporadas em artigos 
destinados ao consumidor final; e

Or. en

(Parte da alteração 388 (alínea b), primeiro travessão) - primeira leitura)

Justificação

A informação básica sobre a segurança deveria ser também fornecida no caso das 
substâncias perigosas entre 1 e 10 toneladas caracterizadas pelas suas utilizações 
dispersivas ou difusas no âmbito profissional

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

Alteração 335
ANEXO III, ALÍNEA B), SUBALÍNEA I)

i) de utilização dispersiva ou difusa, 
nomeadamente quando utilizadas em 
preparações destinadas ao consumidor final 
ou incorporadas em artigos destinados ao 
consumidor final; e

i) de utilização dispersiva ou difusa, 
nomeadamente quando utilizadas em 
preparações destinadas ao consumidor final,
incorporadas em artigos destinados ao 
consumidor final ou destinadas a utilização 
profissional; ou
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Or. en

Justificação

Esta alteração é um compromisso entre o texto do Conselho e a alteração 388 do 
Parlamento. Também deveria ser fornecida informação básica sobre a segurança, como 
simples provas relativas ao cancro e à irritação da pele, a fim de proteger os trabalhadores, 
da mesma forma que quando os produtos químicos podem representar um perigo.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen e Åsa Westlund

Alteração 336
ANEXO III, ALÍNEA B), SUBALÍNEA I)

i) de utilização dispersiva ou difusa, 
nomeadamente quando utilizadas em 
preparações destinadas ao consumidor final 
ou incorporadas em artigos destinados ao 
consumidor final; e

i) de utilização dispersiva ou difusa, 
nomeadamente quando utilizadas em 
preparações destinadas ao consumidor final 
ou incorporadas em artigos destinados ao 
consumidor final; ou

Or. en

Justificação

Os critérios para as substâncias em quantidades compreendidos entre 1 e 10 toneladas 
devem igualmente valer para as substâncias que apresentam um risco maior.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines e Ria Oomen-Ruijten

Alteração 337
ANEXO IV, NOVAS ENTRADAS (novo)

Nº EINECS     Nome/Grupo    Número CAS

231-096-4       Ferro                      7439-89-6
Substâncias inorgânicas de grande difusão, 
ou substâncias sobre cujos riscos se dispõe 
de informação suficiente, como, por 
exemplo, o cloreto de sódio, o carbonato de 
sódio, o carbonato de potássio, o óxido de 
cálcio, o ouro, a prata, o alumínio, o 
magnésio, os silicatos, os vidros e os 
compostos vitrificados

Or. en
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Justificação

Restabelece parcialmente a alteração 322 adoptada em primeira leitura. 

O aço, que é de longe a principal finalidade do ferro, é produzido desde há 150 anos sem que 
nada prove que o ferro apresenta riscos para a saúde humana ou o ambiente. O ferro, sendo 
um material de tonelagem elevada, será potencialmente sujeito a uma grande quantidade de 
testes no âmbito de REACH. Estes testes provocariam a utilização de um grande número de 
animais de laboratório.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 338
ANEXO IV, NOVAS ENTRADAS (novo)

Nº EINECS     Nome/Grupo    Número CAS

215-138-9   óxido de cálcio CaO  1305-78-8                                       
256-858-3 óxido cálcio magnésio 50933-69-2
83897-84-1   69227-00-0

281-192-5
273-923-1

Substâncias botânicas naturais 
comummente utilizadas nos géneros 
alimentícios 

Or. en

Justificação

Restabelece parcialmente a alteração 322 aprovada em primeira leitura.

1. A alteração 322 referia-se às "substâncias inorgânicas de grande difusão ou sobre cujos 
riscos se dispõe de informação suficiente"e dava como exemplos o óxido de cálcio (cal) e o 
óxido de magnésio de cálcio (dolomitos). Estas duas substâncias cumprem já os dois critérios 
que são indicados no artigo 2.7 a) da posição comum: 1) há informação suficiente sobre elas, 
2) considera-se que causam riscos mínimos devido às suas propriedades intrínsecas.

2. A isenção das substâncias botânicas naturais usadas geralmente nos produtos alimentares 
diminui a carga administrativa do registo dos utilizadores dessas substâncias. As substâncias 
botânicas naturais encontram-se geralmente nos produtos alimentares e a sua utilização é 
justificada tanto do ponto de vista da saúde humana como do meio ambiente.
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Alteração apresentada por Avril Doyle, Bogusław Sonik e Johannes Blokland

Alteração 339
ANEXO IV, NOVAS ENTRADAS (novo)

Nº EINECS     Nome/Grupo    Número CAS

215-138-9  óxido de cálcio CaO   1305-78-8
256-858-3 óxido cálcio magnésio 50933-69-2
281-192-5                               83897-84-1
273-923-1                              69227-00-0

Or. en

(Retoma parcialmente a alteração 322 adoptada em primeira leitura)

Justificação

A alteração 322 fazia referência às substâncias inorgânicas muito largas ou para as quais 
dispõe-se de conhecimentos suficientes sobre os riscos, e dava o exemplo do óxido de cálcio 
(cal) e do óxido de cálcio e de magnésio (dolomite). 
Estas duas substâncias preenchem já os dois critérios referidos no artigo 2º, nº 7, alínea a), 
da posição comum: 1. há informações suficientes sobre as mesmas, 2. considera-se que 
apresentam um risco mínimo devido às suas propriedades intrínsecas. 

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 340
ANEXO V, PONTO 7

7. As seguintes substâncias que se 
encontram na natureza, se não forem 
quimicamente modificadas:

7. As substâncias que se encontram na 
natureza, se não forem quimicamente 
modificadas e materais derivados de 
processos mineralógicos ou de processos 
físicos de transformação:

Minerais, minérios, concentrados de 
minérios, clinquer do cimento, gás natural, 
gases de petróleo liquefeito, condensados de 
gás natural, gases de processo e respectivos 
componentes, petróleo bruto, carvão, coque;

Minerais, minérios, concentrados de 
minérios, clinquer do cimento, gás natural, 
gases de petróleo liquefeito, condensados de 
gás natural, gases de processo e respectivos 
componentes, petróleo bruto, carvão, coque;

Or. en
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Justificação

Restabelece parcialmente a alteração ITRE 255 adoptada em primeira leitura. 

A redacção da posição comum está tecnicamente incorrecta e a descrição não corresponde 
às propriedades das substâncias mencionadas, na medida em que algumas não existem no 
estado natural (por exemplo, gases de transformação) e que outras foram modificadas 
quimicamente. Supondo que as intenções do Conselho são conformes com as do Parlamento 
em primeira leitura, a presente alteração destina-se a permitir um compromisso com o 
Conselho para tornar a redacção tecnicamente correcta e suprimir a incerteza jurídica. 

Alteração apresentada por Stéphane Le Foll

Alteração 341
ANEXO V, PONTO 8

8. Substâncias que ocorram na natureza e 
não estejam enumeradas no ponto 7, se não 
forem quimicamente modificados, excepto 
se satisfizerem os critérios para serem 
classificados de perigosos da 
Directiva 67/548/CEE;

8. Substâncias que ocorram na natureza e 
não estejam enumeradas no ponto 7, se não 
forem quimicamente modificados, excepto 
se satisfizerem os critérios para serem 
classificados de perigosos da 
Directiva 67/548/CEE.

Para as substâncias naturais não isentas, é 
necessário que o processo de registo, as 
informações, os testes e os critérios de 
avaliação previstos nos anexos VI a X 
sejam adaptados à especificidade destes 
produtos por meio de um projecto de 
implementação neste domínio, cujas 
conclusões serão incluídas no anexo XI do 
presente regulamento. 

Or. fr

Justificação

O registo e a avaliação colocam problemas gravíssimos em relação às substâncias naturais. 
Muitos dos testes e métodos previstos não podem ser aplicados a estas substâncias devido à 
complexidade da sua composição. Tais testes são desproporcionados devido à presença 
prolongada destas substâncias na natureza. O processo previsto não se adapta à situação dos 
produtores, que, de um modo geral, são pequenos produtores agrícolas. É necessário, por 
conseguinte, definir um método de registo e de avaliação adaptado às especificidades das 
substâncias que ocorrem na natureza.
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Alteração apresentada por Chris Davies, Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Frieda 
Brepoels e Anders Wijkman

Alteração 342
ANEXO VII, PARTE INTRODUTÓRIA, PARÁGRAFO 5

Só serão realizados novos ensaios para 
determinar as propriedades indicadas no 
presente anexo depois de uma avaliação de 
todos os dados disponíveis: dados in vitro, in 
vivo, dados humanos históricos, dados de 
modelos (Q)SAR válidos e de substâncias 
estruturalmente relacionadas (método 
comparativo por interpolação). Devem ser 
evitados os ensaios in vivo com substâncias 
corrosivas em concentrações/doses que 
provoquem corrosão. Antes de se proceder 
aos ensaios, deverão ser consultadas, além 
do presente anexo, outras orientações em 
matéria de estratégias de ensaios.

Só serão realizados novos ensaios para 
determinar as propriedades indicadas no 
presente anexo depois de uma avaliação de 
todos os dados disponíveis: dados in vitro, in 
vivo, dados humanos históricos, dados de 
modelos (Q)SAR válidos e de substâncias 
estruturalmente relacionadas (método 
comparativo por interpolação). Devem ser 
evitados os ensaios in vivo com substâncias 
corrosivas em concentrações/doses que 
provoquem corrosão. Antes de se proceder 
aos ensaios, cabe ao registando apresentar 
uma proposta e um calendário para a 
satisfação dos requisitos de informação 
deste anexo nos termos do nº 1 do artigo 
12º quando estejam em causa ensaios em 
animais vertebrados, e deverão ser 
consultadas, além do presente anexo, outras 
orientações em matéria de estratégias de 
ensaios.

Or. en

(Alteração 329 - primeira leitura)

Justificação

Alteração adoptada em primeira leitura que se destina a evitar testes inúteis com animais. 
Em ligação com a alteração ao artigo 39º, nº 1. (Davies) 

Em ligação com a alteração ao artigo 39.º, nº 1. A fim de evitar o recurso à experimentação 
com animais e reduzir os custos para a indústria, e já que dados obtidos desta forma apenas 
devem ser fornecidos se a avaliação da segurança de uma substância os tornar necessários, 
convirá também apresentar propostas de estratégia de ensaio a fim de explicar o recurso a 
ensaios sobre animais vertebrados para fornecer as informações especificadas ao anexo V. 
(Lucas e outros + Brepoels e Wijkman).

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 343
ANEXO VII, PONTO 9.1.2



PE 378.597v01-00 92/106 AM\630161PT.doc

PT

9.1.2 Estudo de inibição de crescimento em 
plantas aquáticas (de preferência algas)

Suprimido

9.1.2 Estudo não exigido se houver factores 
atenuantes que indiquem ser improvável a 
toxicidade em meio aquático, caso a 
substância seja, por exemplo, altamente 
insolúvel na água ou pouco susceptível de 
atravessar membranas biológicas;

Or. en

Justificação

O Conselho introduziu um teste adicional sobre as algas no anexo VII (1-10 t) para a 
avaliação da toxicidade aquática de uma substância, que não previam nem a proposta da 
Comissão nem o relatório do Parlamento Europeu em primeira leitura. Este teste aumentaria 
consideravelmente (cerca de 5.000 euros) os custos dos ensaios do anexo VII sem levar a 
novas informações, pois um teste de toxicidade aquática em Daphnia e em peixes já está 
previsto no anexo VII (1-10 t).

Alteração apresentada por Caroline Lucas, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Chris Davies, Frieda 
Brepoels e Anders Wijkman

Alteração 344
ANEXO VIII, PARTE INTRODUTÓRIA, PARÁGRAFO 3

Só serão realizados novos ensaios para 
determinar as propriedades indicadas no 
presente anexo depois de uma avaliação de 
todos os dados disponíveis: dados in vitro, in 
vivo, dados humanos históricos, dados de 
modelos (Q)SAR válidos e de substâncias 
estruturalmente relacionadas (método 
comparativo por interpolação). Devem ser 
evitados os ensaios in vivo com substâncias 
corrosivas a concentrações/doses que 
provoquem corrosão. Antes de se proceder 
aos ensaios, deverão ser consultadas, além 
do presente anexo, outras orientações em 
matéria de estratégias de ensaios.

Só serão realizados novos ensaios para 
determinar as propriedades indicadas no 
presente anexo depois de uma avaliação de 
todos os dados disponíveis: dados in vitro, in 
vivo, dados humanos históricos, dados de 
modelos (Q)SAR válidos e de substâncias 
estruturalmente relacionadas (método 
comparativo por interpolação). Devem ser 
evitados os ensaios in vivo com substâncias 
corrosivas a concentrações/doses que 
provoquem corrosão. Antes de se proceder 
aos ensaios, cabe ao registando apresentar 
uma proposta e um calendário para a 
satisfação dos requisitos de informação 
deste anexo nos termos do nº 1 do artigo 
12º quando estejam em causa ensaios em 
animais vertebrados, e deverão ser 
consultadas, além do presente anexo, outras 
orientações em matéria de estratégias de 
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ensaios.

Or. en

(Alteração 337 - primeira leitura)

Justificação

Em ligação com a alteração ao artigo 39.º, nº 1. A fim de evitar o recurso à experimentação 
com animais e reduzir os custos para a indústria, e já que dados obtidos desta forma apenas 
devem ser fornecidos se a avaliação da segurança de uma substância os tornar necessários, 
convirá também apresentar propostas de estratégia de ensaio a fim de explicar o recurso a 
ensaios sobre animais vertebrados para fornecer as informações especificadas ao anexo V. 
(Lucas e outros + Brepoels e Wijkman).

Alteração adoptada em primeira leitura que se destina a evitar testes inúteis com animais. 
Em ligação com a alteração ao artigo 39º, nº 1. (Davies)

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 345
ANEXO VIII, NÚMEROS 8.4.2 E 8.4.3

8.4.2. Estudo in vitro de citogenicidade em 
células de mamíferos

8.4.2. Estudo in vitro de citogenicidade em 
células de mamíferos ou estudo in vitro de 
micronúcleo

8.4.2. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

8.4.2. Estes estudos (8.4.2 e 8.4.3) não são 
exigidos nos seguintes casos:

– se se dispuser de dados adequados de 
ensaios in vivo de citogenicidade; ou

– se se dispuser de dados adequados de 
ensaios in vivo; ou

– se a substância for comprovadamente 
cancerígena das categorias 1 ou 2 ou 
mutagénica das categorias 1, 2 ou 3.

– se a substância for comprovadamente 
cancerígena das categorias 1 ou 2 ou 
mutagénica das categorias 1, 2 ou 3, ou o 
registando executar e, se necessário, 
recomendar medidas de gestão de riscos, se 
for esse o caso;. ou.

– se a avaliação de segurança química, nos 
termos do anexo I indicar que o risco de 
exposição para a saúde ou o ambiente, das 
utilizações identificadas não é relevante ou 
está controlado adequadamente, tendo em 
conta as medidas de gestão de riscos. É 
aplicável o nº 3 do anexo IX.

8.4.3 Estudo in vivo de mutação genética 8.4.3 Um resultado positivo em qualquer 
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em células de mamíferos, em caso de 
resultados negativos nos pontos 8.4.1 do 
Anexo VII e 8.4.2 do Anexo VIII

um dos estudos de mutação genética in vitro  
referidos nos anexos V ou VI pode ser 
confirmado realizando outro teste in vitro 
que se destina a confirmar o mecanismo 
provável e/ou renovando o estudo com a 
utilização de um sistema metabólico 
exógeno adequado (por exemplo, das 
enzimas microssómicas humanas).

Or. en

Justificação

Corresponde à alteração 399 adoptada em primeira leitura.
Os estudos de citogenicidade podem ser substituídos por outros mais fiáveis, já que nem uns 
nem outros implicam o recurso a animais.
1.Deveria ser possível realizar um ensaio in vitro de micronúcleo em vez de um estudo in 
vitro de citogenicidade para aumentar a flexibilidade. 
2. O ensaio deveria ser realizado apenas se for realmente necessário tendo em conta as 
medidas de gestão dos riscos. 
3. O objectivo é evitar a experimentação com animais. 

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 346
ANEXO VIII, COLUNAS 1 E 2, PONTO 8.7

Coluna 1 Coluna 1
8.7 Efeitos tóxicos na reprodução 8.7 Efeitos tóxicos na reprodução

8.7.1 Despistagem de efeitos tóxicos na 
reprodução/no desenvolvimento, numa 
espécie (OCDE 421 ou 422), caso as 
informações disponíveis sobre substâncias 
estruturalmente relacionadas, as 
estimativas (Q)SAR e métodos in vitro não 
apontarem para a possibilidade de a 
substância ser tóxica para o 
desenvolvimento.

8.7.1 Uma avaliação inicial deste ponto 
terminal deve tomar em consideração toda 
a informação toxicológica disponível (por 
exemplo, resultante do estudo a 28 e do 
estudo a 90 dias), em particular informação 
sobre substâncias estruturalmente 
relacionadas, a partir de estimativas 
(Q)SAR ou de métodos in vitro.

Coluna 2 Coluna 2

8.7.1 Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

8.7.1 Se a avaliação inicial comprovar a 
possibilidade de a substância ser tóxica 
para o desenvolvimento ou para a 
reprodução e a empresa não introduzir e 
recomendar medidas adequadas de gestão 
de riscos, como se a substância fosse 
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classificada de reprotóxica da categoria 1 
ou 2, o registando deve realizar ensaios 
adequados e ulteriores de reprotoxicidade.
As condições estabelecidas no anexo IX são 
aplicáveis a estes ensaios.

– se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido 
postas em prática medidas adequadas de 
gestão de riscos; ou
– se a substância for reconhecidamente 
mutagénica para as células germinais e 
tiverem sido postas em prática medidas 
adequadas de gestão de riscos; ou
– se puder ser excluída qualquer exposição 
humana relevante em conformidade com o 
ponto 3 do Anexo XI; ou
– se tiver sido realizado um estudo de 
efeitos tóxicos no desenvolvimento pré-
-natal (ponto 8.7.2 do presente anexo) ou 
um estudo de efeitos tóxicos na reprodução 
em duas gerações (ponto 8.7.3 do presente 
anexo).
Se uma substância tiver efeitos nocivos 
conhecidos sobre a fertilidade, cumprindo 
os critérios de classificação como Repr. 
Cat. 1 ou 2: R60, e se os dados disponíveis 
bastarem para uma avaliação segura dos 
riscos, não serão necessários mais ensaios 
sobre a fertilidade. Contudo, continuarão a 
ter de ser tidos em conta os ensaios sobre os 
efeitos tóxicos no desenvolvimento.

Se uma substância tiver efeitos nocivos 
conhecidos sobre os efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, cumprindo os critérios de 
classificação como Repr. Cat. 1 ou 2: R61, 
e se os dados disponíveis bastarem para 
uma avaliação segura dos riscos, não serão 
necessários mais ensaios sobre os efeitos 
tóxicos no desenvolvimento. Contudo, 
continuarão a ter de ser tidos em conta 
ensaios sobre os efeitos na fertilidade.
Nos casos em que haja preocupações 
legítimas quanto a potenciais efeitos 
adversos sobre a fertilidade ou o 
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desenvolvimento, o registante poderá 
propor um estudo de efeitos tóxicos no 
desenvolvimento (Anexo XI, ponto 8.7.2) 
ou um estudo de efeitos tóxicos sobre a 
reprodução em duas gerações (Anexo IX, 
ponto 8.7.3) em vez do estudo de 
despistagem (6.7.1).

Or. en

Justificação

Corresponde à alteração 405 adoptada em primeira leitura.

Este ensaio implica um grande número de experimentações com animais e é, por conseguinte, 
extremamente dispendioso. No entanto produz apenas resultados insuficientes. Também se 
propõe realizar uma avaliação inicial e, em função dos resultados desta, efectuar, se 
necessário, outros ensaios mais fiáveis.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 347
ANEXO VIII, COLUNAS 1 E 2, PONTO 8.7.1

Coluna 1 Coluna 1

8.7.1 Despistagem de efeitos tóxicos na 
reprodução/no desenvolvimento, numa 
espécie (OCDE 421 ou 422), caso as 
informações disponíveis sobre substâncias 
estruturalmente relacionadas, as estimativas 
(Q)SAR e métodos in vitro não apontarem 
para a possibilidade de a substância ser 
tóxica para o desenvolvimento.

8.7.1 Estudo de toxicidade para o 
desenvolvimento pré-natal, numa espécie, 
via de administração mais adequada, tendo 
em conta a via provável da exposição 
humana, (B.31 do Regulamento da 
Comissão sobre os métodos de ensaio como 
especificado no nº 2 do artigo 13 ou 
OCDE 414), caso as informações
disponíveis sobre substâncias 
estruturalmente relacionadas, as estimativas 
(Q)SAR e métodos in vitro não apontarem 
suficientemente para a possibilidade de a 
substância ser tóxica para o 
desenvolvimento.

Coluna 2 Coluna 2
Nos casos em que haja preocupações 
legítimas quanto a potenciais efeitos 
adversos sobre a fertilidade ou o 
desenvolvimento, o registante poderá 
propor um estudo de efeitos tóxicos no 

Se nenhum estudo de toxicidade a curto 
prazo por administração repetida ou estudo 
de toxicidade subcrónico estiver disponível 
ou se os referidos estudos não procederam 
à análise dos órgãos reprodutores, deveria 
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desenvolvimento (Anexo XI, ponto 8.7.2) ou 
um estudo de efeitos tóxicos sobre a 
reprodução em duas gerações (Anexo IX, 
ponto 8.7.3) em vez do estudo de 
despistagem (6.7.1).

ser considerado um teste de despistagem de 
efeitos tóxicos na reprodução/ 
desenvolvimento (OCDE TG 421 ou 422). 
Nos casos em que haja preocupações 
legítimas quanto a potenciais efeitos 
adversos sobre a fertilidade, o registante 
poderá propor um estudo numa geração 
(OCDE 415).

Or. en

Justificação

Foi necessário esperar os recentes projectos de aplicação Reach para constatar que o 
número de animais utilizados para fins do registo poderia ser muito superior às estimativas 
anteriores. No domínio da toxicidade para a reprodução, nomeadamente, que consome mais 
de 70% dos animais para REACH, as experimentações com animais poderiam ser reduzidas 
em mais de metade afectando minimamente as informações obtidas. 

No anexo VIII, o (discutível) teste OCDE 421 é substituído pelo teste OCDE 414. Este 
forneceria ainda mais informações sobre os efeitos sobre o nascituro e os efeitos nocivos 
sobre a fertilidade dos mamíferos. Em ligação com as alterações aos anexos IX e X.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 348
ANEXO IX, NÚMERO 8.7, COLUNA DA DIREITA, TRAVESSÃO 3

– se a substância tiver uma actividade 
toxicológica baixa (não tendo havido sinais 
de toxicidade em nenhum dos ensaios 
disponíveis), puder ser provada, a partir de 
dados toxicocinéticos, a inexistência de 
absorção sistémica por vias relevantes de 
exposição (por exemplo, concentrações no 
plasma/no sangue abaixo do limite de 
detecção de um método sensível e ausência 
da substância e seus metabolitos na urina, na 
bílis ou no ar expirado) e não existir 
exposição humana, ou esta não for 
significativa.

– se a substância tiver uma actividade 
toxicológica baixa (não tendo havido sinais 
de toxicidade em nenhum dos ensaios 
disponíveis), puder ser provada, a partir de 
dados toxicocinéticos, a inexistência de 
absorção sistémica por vias relevantes de 
exposição (por exemplo, concentrações no 
plasma/no sangue abaixo do limite de 
detecção de um método sensível e ausência 
da substância e seus metabolitos na urina, na 
bílis ou no ar expirado) ou não existir 
exposição humana, ou esta não for 
significativa.

Or. en
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Justificação

Ver alteração ao anexo VIII do mesmo autor. No anexo IX, um estudo em duas gerações é 
substituído pelo ensaio OCDE 415 numa geração com parâmetros suplementares que estão 
cobertos normalmente pelo estudo em duas gerações (L. Cooper et al. dans Critical reviews 
in Toxicology, 36:69-98, 2006). Todos os parâmetros relevantes da toxicidade para a 
reprodução estão assim cobertos, com a vantagem de reduzir até 50% o número de animais. 
Segundo estudos recentes, o valor preventivo das experimentações com animais para a 
gravidez humana é limitado. Informações suficientes podem ser obtidas através da solução 
alternativa proposta.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 349
ANEXO IX, NÚMERO 8.7.2, COLUNA DA DIREITA

8.7.2 O estudo será inicialmente realizado 
numa espécie. A decisão sobre a necessidade 
de ser efectuado, a este nível de tonelagem 
ou ao nível imediatamente superior, um 
estudo numa segunda espécie basear-se-á 
nos resultados do primeiro ensaio e em todos 
os outros dados relevantes disponíveis.

8.7.2 O estudo será inicialmente realizado 
numa espécie. A decisão sobre a necessidade 
de ser efectuado um estudo numa segunda 
espécie basear-se-á nos resultados do 
primeiro ensaio e em todos os outros dados 
relevantes disponíveis.

Or. en

Justificação

Ver alteração ao anexo VIII do mesmo autor. No anexo IX, um estudo em duas gerações é 
substituído pelo ensaio OCDE 415 numa geração com parâmetros suplementares que estão 
cobertos normalmente pelo estudo em duas gerações (L. Cooper et al. dans Critical reviews 
in Toxicology, 36:69-98, 2006). Todos os parâmetros relevantes da toxicidade para a 
reprodução estão assim cobertos, com a vantagem de reduzir até 50% o número de animais. 
Segundo estudos recentes, o valor preventivo das experimentações com animais para a 
gravidez humana é limitado. Informações suficientes podem ser obtidas através da solução 
alternativa proposta.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 350
ANEXO IX, PONTO 8.7.3

Coluna 1 Coluna 1
8.7.3 Estudo de efeitos tóxicos na 
reprodução em duas gerações, numa 

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

em machos e fêmeas, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana, 
se o estudo a 28 ou a 90 dias apontar para 
efeitos adversos em tecidos ou órgãos 
reprodutores.

Coluna 2 Coluna 2

8.7.3 O estudo será inicialmente realizado 
numa espécie. A decisão sobre a 
necessidade de ser efectuado, a este nível de 
tonelagem ou ao nível imediatamente 
superior, um estudo numa segunda espécie 
basear-se-á nos resultados do primeiro 
ensaio e em todos os outros dados 
relevantes disponíveis.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver alteração ao anexo VIII do mesmo autor. No anexo IX, um estudo em duas gerações é 
substituído pelo ensaio OCDE 415 numa geração com parâmetros suplementares que estão 
cobertos normalmente pelo estudo em duas gerações (L. Cooper et al. dans Critical reviews 
in Toxicology, 36:69-98, 2006). Todos os parâmetros relevantes da toxicidade para a 
reprodução estão assim cobertos, com a vantagem de reduzir até 50% o número de animais. 
Segundo estudos recentes, o valor preventivo das experimentações com animais para a 
gravidez humana é limitado. Informações suficientes podem ser obtidas através da solução 
alternativa proposta.

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 351
ANEXO X, NÚMERO 8.7.3, COLUNA DA ESQUERDA

8.7.3 Estudo de efeitos tóxicos na 
reprodução em duas gerações, numa 
espécie, em machos e fêmeas, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana, 
excepto se já tiver sido incluído nos 
requisitos do Anexo IX.

8.7.3 Estudo de efeitos tóxicos na 
reprodução numa geração, numa espécie, 
em machos e fêmeas, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana, 
excepto se já tiver sido incluído nos 
requisitos do Anexo IX.

Deveria ser considerada uma decisão sobre 
a necessidade de incluir parâmetros 
suplementares visados nas orientações 
actuais no estudo para avaliar os efeitos 
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pós-natais. 

Or. en

Justificação

Ver alteração ao anexo VIII do mesmo autor. No anexo IX, um estudo em duas gerações é 
substituído pelo ensaio OCDE 415 numa geração com parâmetros suplementares que estão 
cobertos normalmente pelo estudo em duas gerações (L. Cooper et al. dans Critical reviews 
in Toxicology, 36:69-98, 2006). Todos os parâmetros relevantes da toxicidade para a 
reprodução estão assim cobertos, com a vantagem de reduzir até 50% o número de animais. 
Segundo estudos recentes, o valor preventivo das experimentações com animais para a 
gravidez humana é limitado. Informações suficientes podem ser obtidas através da solução 
alternativa proposta.

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

Alteração 352
ANEXO XI, PONTO 1.5, PARÁGRAFO 3 BIS (novo)

Os parâmetros para efeitos de classificação 
e rotulagem, bem como de avaliação dos 
riscos das substâncias complexas e com 
composição variável, podem ser 
determinados a partir de dados relativos 
aos seus componentes significativos 
apoiando-se nas concentrações mais fortes 
na substância. A Agência, após ter 
consultado os receptores e as outras partes 
interessadas, publica uma metodologia 
detalhada, justificada cientificamente, num 
prazo de dois anos a contar da adopção do 
presente regulamento. 

Or. en

Justificação

Corresponde à alteração 966 adoptada em primeira leitura.
Esta alteração destina-se a justificar a associação das substâncias e o método das 
referências cruzadas, que permitem o registo de grupos de substâncias e reduzem portanto, 
consideravelmente, o número de dossiers apresentados para registo. Impõe igualmente à 
Comissão a obrigação de comunicar uma metodologia detalhada. 
Depósito da alteração 966 da primeira leitura do Parlamento Europeu. (Lienemann & 
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Ferreira) 
Retoma da alteração 966 adoptada em primeira leitura. Proposto um ordenamento para as 
substâncias naturais. (Grossetête).

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 353
ANEXO XI, NÚMERO 1.5, PARÁGRAFO 3 BIS (novo)

Os parâmetros para efeitos de classificação 
e rotulagem, bem como de avaliação dos 
riscos das substâncias complexas e com 
composição variável, podem ser 
determinados a partir de dados relativos 
aos seus componentes significativos 
apoiando-se nas concentrações mais fortes 
na substância. A Agência, após ter 
consultado os receptores e as outras partes 
interessadas, publica uma metodologia 
detalhada, e justificada cientificamente, 
para fins da associação das substâncias, 
num prazo de cinco anos a contar da 
adopção do presente regulamento. 

Or. en

Justificação

Restabelece a alteração 966 adoptada em primeira leitura, prolongando ao mesmo tempo o 
prazo de que dispõe a Agência para conceber uma metodologia para o tratamento das 
substâncias complexas, as quais variam quanto à sua composição exacta. Por isso é 
justificado um tratamento particular durante o registo.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 354
ANEXO XI, PONTO 3

3.1 Em função do(s) cenário(is) de 
exposição definido(s) no relatório de 
segurança química, poderão ser dispensados 
ensaios previstos nos pontos 8.6 e 8.7 do 
Anexo VI e nos Anexos IX e X.

3.1 Em função do(s) cenário(is) de 
exposição definido(s) no relatório de 
segurança química, poderão ser dispensados 
ensaios previstos nos pontos 8.6 e 8.7 do 
Anexo VI e nos Anexos IX e X e, quando 
especificados, no anexo VIII..
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3.2 Será sempre necessário fornecer 
documentação e justificação adequadas. A 
justificação basear-se-á numa avaliação da 
exposição em conformidade com o ponto 5 
do Anexo I e será coerente com os critérios 
aprovados nos termos do ponto 3.3, e as 
condições específicas de utilização deverão 
ser comunicadas através de toda a cadeia 
de fornecimento nos termos dos artigos 31.º 
ou 32.º.

3.2 Será sempre necessário fornecer 
documentação e justificação adequadas, 
incluindo as seguintes:

i) tipos de compartimentos ambientais;
ii) populações humanas expostas;
iii) medidas de gestão de riscos;
iv) vias de exposição;
v) duração e frequência da exposição;
vi) protecção da vida animal.
A justificação basear-se-á numa avaliação 
da exposição em conformidade com o 
ponto 5 do Anexo I e será coerente com os 
critérios aprovados nos termos do 
ponto 3.3, e as condições específicas de 
utilização deverão ser comunicadas através 
de toda a cadeia de fornecimento nos 
termos dos artigos 31.º ou 32.º.

3.3 Até ... a Comissão aprovará, nos termos 
do n.º 3 do artigo 132.º, critérios para a 
definição da noção de justificação adequada 
a título do ponto 2.

3.3 Até ... a Comissão aprovará, nos termos 
do n.º 3 do artigo 132.º, critérios para a 
definição da noção de justificação adequada 
a título do ponto 2.

Or. en

Justificação

Corresponde à alteração 389 adoptada em primeira leitura.

Para evitar a experimentação com animais e limitar os custos para a indústria, em especial 
as PME, os ensaios deveriam ser concebidos em espécie conformar-se unicamente às 
exigências de informação relevantes. Também é necessário garantir a possibilidade de 
renunciar à obrigação s de ensaio quando não há exposição a tomar em consideração.
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Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 355
ANEXO XI, PONTO 3.3

3.3 Até ... a Comissão aprovará, nos termos 
do n.º 3 do artigo 132.º, critérios para a 
definição da noção de justificação adequada 
a título do ponto 2.

3.3 Até ... a Comissão aprovará, nos termos 
do n.º 3 bis do artigo 132.º, critérios para a 
definição da noção de justificação adequada 
a título do ponto 2.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para alinhar o texto pela nova decisão em matéria de 
"comitologia" e em especial para substituir o procedimento comum do "comité de 
regulamentação" pelo do "Comité de regulamentação com controlo", dado que as medidas 
em causa são medidas de alcance geral que têm por objecto modificar elementos não 
essenciais do projecto de legislação.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 356
ANEXO XII, INTRODUÇÃO, PARÁGRAFOS 1 E 2

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

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

Ao efectuar a avaliação de segurança Ao efectuar a avaliação de segurança 
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química de uma substância e elaborar o 
relatório de segurança química, o utilizador 
a jusante deverá atender às informações 
recebidas do fornecedor da substância, em 
conformidade com os artigos 31.º e 32.º do 
presente regulamento. Se disponível e 
adequado, a referida avaliação de 
segurança química, bem como o relatório 
de segurança química, deverão ter em 
conta e reflectir uma eventual avaliação 
efectuada ao abrigo da legislação 
comunitária (por exemplo, avaliação de 
riscos ao abrigo do Regulamento (CEE) 
n.º 793/93). As excepções a esta regra 
deverão ser justificadas. Poderão também 
ser tidas em conta avaliações efectuadas no 
âmbito de outros programas internacionais 
e nacionais.

química de uma substância e elaborar o 
relatório de segurança química, o utilizador 
a jusante deverá atender às informações 
recebidas do fornecedor da substância, em 
conformidade com os artigos 31.º e 32.º do 
presente regulamento. 

Or. en

Justificação

Corresponde à alteração 865 adoptada em primeira leitura.

A alteração melhora o funcionamento prático fixando um limite quantitativo para a 
realização de uma avaliação da segurança química e assegura a coerência entre o anexo I e 
o artigo 36.º, parágrafo 4, alínea c).

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges e Anders Wijkman

Alteração 357
ANEXO XIII, PARÁGRAFO 2 BIS (novo)

O ensaio e a avaliação de numerosas 
substâncias susceptíveis de ser classificadas 
como PBT e vPvB levantam dificuldades 
técnicas. Podem por conseguinte ser 
necessárias modificações dos ensaios 
standard. Portanto, na medida em que os 
resultados do ensaio possam não estar 
directamente em relação com uma semivida 
num compartimento ambiental ou um 
BFC, competirá aos peritos determinar se 
os critérios foram cumpridos. 
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Or. en

Justificação

Esta alteração baseia-se em nova informação obtida num projecto de aplicação de REACH 
(RIP). Concluiu-se num RIP que o tipo de dados admissíveis para consideração no que 
respeita aos critérios do Anexo XIII para P e B é demasiado restritivo e não consegue fazer 
jus à situação mundial real no que respeita à disponibilidade de dados de ensaio. Para a 
maioria das substâncias químicas PBT conhecidas, a sua persistência/semivida foi 
extrapolada de outros ensaios (como o "ready test") e como tal não pode afirmar-se que 
cumprem juridicamente os critérios do Anexo XIII.

Na lista actual de HPV PBT há realmente apenas uma substância (endosulfano) que cumpre 
os critérios do Anexo XIII. Todos os outros PB(T) pertenceriam na realidade à categoria de 
PBT com um nível de risco "equivalente" aos PBT . Além disso, muitos UNEP POP propostos 
também não cumprem os  critérios do Anexo XIII.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 358
ANEXO XVII, PONTO 18, NÚMERO 2

2. É proibida a colocação no mercado de 
pilhas e acumuladores que contenham 
mais de 0,0005 % de mercúrio em massa, 
inclusive nos casos em que estas pilhas e 
acumuladores estão incorporadas em 
aparelhos. As pilhas do tipo "botão" e as 
pilhas compostas de elementos do tipo 
"botão" com um teor de mercúrio não 
superior a 2 % em massa não são 
abrangidas por esta proibição.

Suprimido

Or. de

Justificação

Esta disposição constituiria uma duplicação da nova directiva relativa a pilhas e 
acumuladores. A proposta da Comissão (2003/0282 (COD)) relativa a esta directiva (artigo 
4º) prevê que os Estados-Membros proíbam a colocação no mercado de pilhas e 
acumuladores, como referido do ponto 18 do anexo XVII do regulamento REACH. A 
derrogação da proibição é idêntica. Em 3 de Maio de 2006, foi alcançado, com base no 
processo de conciliação, um acordo sobre a directiva relativa a pilhas e acumuladores, pelo 
que se espera que o Parlamento e o Conselho adoptem e publiquem a versão final da 
directiva nos próximos meses. Por conseguinte, não são necessárias disposições sobre o 
assunto no regulamento REACH. Além disso, em termos objectivos, é correcto que a prevista 
proibição de substâncias nas pilhas figure na directiva relativa a pilhas e acumuladores.
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