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A posição comum do Conselho retoma e, em alguns casos, reforça, o correcto equilíbrio entre 
a competitividade da indústria química europeia, por um lado, e a protecção da saúde humana
e do ambiente, por outro, alcançado com a votação do Parlamento em primeira leitura.

Embora se congratule com esta abordagem, o relator considera que existem condições para 
procurar um acordo em segunda leitura, desde que o Conselho e a Comissão enveredem por 
uma lógica negocial verdadeiramente construtiva.

Tendo em vista este objectivo, o relator considera necessário concentrar-se em algumas 
prioridades atinentes ao escopo do regulamento que não foram devidamente tidas em conta 
pelo Conselho. O relator reserva-se o direito de, eventualmente, intervir sobre outras questões 
menores, na sequência do debate que terá lugar em comissão.

O Parlamento expressou-se claramente em primeira leitura a favor da substituição das 
substâncias extremamente problemáticas por substâncias ou tecnologias alternativas mais
seguras. E' exactamente este o escopo, o objectivo do regulamento, não só do ponto de vista 
da segurança dos trabalhadores e dos consumidores, mas também – como já foi dito – do 
apoio à inovação produtiva.

O relator considera, por isso, necessário retomar a posição do Parlamento, tornando mais 
rigoroso o processo de autorização das substâncias químicas, encorajando a substituição das 
que são mais perigosas (alterações 214, 471rev, 215-217, 219-221, 223, 226-233, 235, 236 e 
359, 237-242, 246, 255, 8, 15 e 41). Não se trata, uma vez mais, de impor um ónus acrescido 
às empresas através de um mecanismo de substituição obrigatória. Pelo contrário, o propósito 
do regulamento é o de responsabilizar a indústria na procura de soluções alternativas realistas 
e seguras, inclusivamente para restabelecer a confiança dos consumidores.

Para além disso, o relator pretende voltar a apresentar toda uma série de alterações aprovadas 
pelo Parlamento por uma ampla maioria, mas que o Conselho não considerou oportuno inserir 
na sua posição comum.

Trata-se, em especial, de reforçar o princípio do "dever de vigilância" que incumbe ao 
produtor e ao importador, para que seja garantido um controlo adequado das substâncias 
colocadas no mercado, bem como intercâmbio correcto de informações e comunicações sobre 
os riscos decorrentes do uso das mesmas (alterações 364 e 59).

Uma segunda série de alterações sobre as quais o relator pretende concentrar-se diz respeito 
às questões relativas à experimentação das substâncias nos animais (alterações 108, 140, 143, 
176, 177, 257, 361, 24 e 36). Em particular, o relator pretende ver reforçado o papel do Centro 
Europeu de Validação de Métodos Alternativos (CEVMA) e favorecer a substituição de um 
método de experimentação animal por um método alternativo, desde que o CEVMA
corrobore a sua validade científica. Serão ainda apresentadas de novo alterações sobre a 
obrigação de transmitir à Agência estudos ou informações sobre uma substância resultante das 
experimentações animais e também de todas aquelas que poderiam evitar esse tipo de 
experimentação, bem como sobre a instituição de um Comité para os Métodos de 
Experimentação Alternativos.

O relator deseja ainda voltar a apresentar uma série de alterações que visam reforçar o 
intercâmbio de informações necessárias para avaliar os riscos e os efeitos das substâncias para 
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a saúde e o ambiente (alterações 90, 112, 121, 366/166, 789 e 294). Em particular, volta a ser 
introduzida a possibilidade de criar uma marca europeia de qualidade destinada a reconhecer e 
a promover os artigos em cujo processo integral de produção tenham sido respeitadas as 
obrigações REACH.

O relator considera ainda indispensável melhorar a posição comum do Conselho através da 
reintrodução de alterações destinadas a tornar o sistema mais fácil de gerir, com particular 
atenção para as dificuldades de aplicação, que correm o risco de afectar as PME. Serão, por 
conseguinte, apresentadas novamente alterações que prevêem mecanismos de auxílio e de 
apoio para as PME, assim como a adopção de medidas de assistência especial por parte dos 
Estados-Membros (alterações 262, alínea f) e 10).

O relator considera, por fim, prioritário reforçar as prerrogativas do Parlamento e tornar mais 
incisivo o seu papel no processo de instituição da Agência e de controlo dos resultados
recolhidos (alterações 260, alínea f), 267, 360, 1037, 269, 272, 273, 276-281, 285-287).

Serão também reintroduzidas algumas alterações relativas a questões específicas sobre as 
quais o relator considera que a posição expressa pelo Parlamento em primeira leitura contribui
para uma melhoria significativa da posição comum (alterações 88, nº 7bis, 110 e 87, 134 e 
150, 369, 157, 162, 263 e 309).


