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BREVE JUSTIFICAÇÃO

As substâncias químicas de origem antrópica fazem parte da vida moderna e permitem às 
mulheres e às suas famílias, na União Europeia, usufruir de um elevado grau de conforto.
No entanto, dados científicos demonstram que muitas substâncias químicas representam uma 
ameaça para a saúde humana e o ambiente, visto que se encontram associadas a doenças 
respiratórias, alergias e cancro e que, frequentemente, afectam sobretudo mulheres e crianças . 
Além disso, as substâncias químicas sintéticas são susceptíveis de poluir e de perdurar no 
ambiente, de contaminar a nossa água potável, de tornar os solos inutilizáveis e de se 
depositarem na fauna e na flora. As mulheres mostram-se muito preocupadas quanto às 
possíveis consequências de certo número dessas substâncias químicas tóxicas para a sua saúde 
e a da sua família, bem como para o ambiente. Os dados disponíveis demonstram a 
necessidade de acções preventivas e de uma substituição progressiva das substâncias químicas 
perigosas, nomeadamente se houver possibilidade de escolher outras alternativas.

Estima-se que, na UE, são comercializadas mais de 100 000 substâncias químicas das quais 
30 000 são produzidas em quantidades superiores a uma tonelada e, por conseguinte, serão 
regulamentadas no âmbito do sistema REACH. Destas substâncias, 95 % são comercializadas 
com poucas ou nenhumas referências a registos de dados de segurança e muitas delas 
suscitam as maiores preocupações. Apesar de estarmos expostos a um número crescente de 
substâncias químicas, ainda sabemos muito pouco sobre os seus efeitos que afectam 
especialmente as mulheres em idade fértil. Mesmo no tocante às substâncias químicas com 
elevados níveis de produção, só relativamente a 32 % destas se sabe se afectam, ou não, o 
desenvolvimento do embrião no útero. 

Consequências para as mulheres e suas famílias

Tanto as mulheres, como as suas famílias são afectadas pelas substâncias químicas sintéticas, 
de diferentes maneiras devido às suas diferenças fisiológicas. As mulheres possuem mais 
tecidos adiposos que os homens, o que facilita a retenção de substâncias químicas 
bioacumuláveis. Também o corpo feminino está sujeito a maiores modificações ao longo da 
vida, visto que as mulheres atravessam diferentes estádios biológicos como a gravidez e a 
menopausa. Estas modificações são reguladas pelo sistema hormonal tornando as mulheres 
mais vulneráveis às substâncias químicas que perturbam o sistema endócrino.

Alguns cientistas mostram-se cada vez mais preocupados com a relação entre uma exposição 
a substâncias químicas e o desenvolvimento de cancro. Os cientistas presumem que 75 % dos 
cancros são provocados por mutações induzidas pelos factores ambientais.

Uma outra tendência preocupante no que diz respeito às substâncias químicas é a diminuição 
da fertilidade masculina. Ao longo das últimas décadas, verificou-se uma diminuição até 50 % 
do número de espermatozóides dos homens na Europa, nos Estados-Unidos e na Austrália, 
suspeitando-se que na origem dessa redução estejam as substâncias químicas que afectam o 
sistema endócrino.

No que diz respeito à saúde do grupo mais vulnerável da população, as crianças, a poluição 
química do organismo tem início desde os primeiros estádios de desenvolvimento da criança. 
As substâncias químicas presentes no corpo da mãe são transmitidas ao feto através da 
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placenta, ou após o parto, através do leite materno. Estas substâncias podem prejudicar o seu 
desenvolvimento e provocar danos irreversíveis. As substâncias químicas podem ter efeitos 
graves para a saúde das crianças a partir de níveis de concentração muito mais baixos do que 
em adultos, incluindo as substâncias químicas que prejudicam o desenvolvimento pré-natal do 
sistema nervoso central da criança, do sistema imunitário e do sistema reprodutivo. Estes 
efeitos apenas são perceptíveis quando a criança atinge a idade adolescente ou adulta podendo 
provocar dificuldades de aprendizagem, alergias, asma e mesmo cancro na infância.

As substâncias químicas devem ser seguras

Alarmado pela situação, um grupo de cientistas de renome organizou, em Maio de 2004, um 
painel subordinado ao tema O apelo de Paris sobre as doenças provocadas pela poluição 
química. Este painel exortou os legisladores a considerarem seriamente o problema das 
substâncias químicas e a tomarem medidas preventivas como a adopção de uma legislação 
que permita colmatar a actual lacuna de informações sobre substâncias químicas. 
Recomendou a eliminação progressiva das substâncias químicas mais perigosas, algumas das 
quais são conhecidas porque provocam cancro, se concentram nos tecidos humanos e não 
possuem capacidade de auto-degradabilidade, impedem o desenvolvimento perinatal da 
criança e podem modificar o ADN.

A proposta relativa ao sistema REACH, apresentada pela Comissão, representa uma 
oportunidade única para garantir, a nível europeu, um elevado nível de protecção às mulheres, 
às suas famílias e ao ambiente. O sistema REACH permite à Europa assumir a liderança de 
um processo que visa terminar a experiência com substâncias químicas sintéticas, desprovida 
de controlo em todo o mundo. O sistema REACH pode velar por que o princípio da precaução 
com vista à protecção da saúde humana e do ambiente seja o princípio fundamental. Por 
conseguinte, é necessário apoiar o sistema REACH.

No entanto, a actual proposta de regulamento apresenta um número considerável de 
insuficiências, o que poderá acarretar uma inadequada protecção das mulheres, das suas 
famílias e do ambiente. Por conseguinte, a relatora de parecer propõe a introdução das 
seguintes alterações na proposta de regulamento:

- a utilização de substâncias químicas que suscitem as maiores preocupações deverá ser 
substituída, na medida das disponibilidades, por alternativas mais seguras;

- devem ser reforçados os requisitos de dados relativos a substâncias químicas 
produzidas em quantidades reduzidas;

- os artigos importados devem estar sujeitos a normas de segurança equivalentes às 
normas aplicáveis aos artigos fabricados na UE;

- os consumidores, os retalhistas e outros utilizadores a jusante devem ter pleno acesso 
aos registos de dados de segurança relativos a substâncias químicas;

- convém reintroduzir o dever geral de prudência;

- os artigos de consumo que contêm substâncias sujeitas a autorização devem ser 
claramente rotulados.
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Estas modificações são necessárias caso a UE pretenda concretizar o objectivo adoptado na 
Cimeira Mundial Sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2002, nomeadamente de 
que, até 2020, as substâncias químicas sejam utilizadas e produzidas de maneira a não 
provocar efeitos graves para a saúde dos seres humanos e o ambiente. Estas alterações podem 
contribuir para proteger as mulheres contra os efeitos nefastos das substâncias químicas 
perigosas, permitindo aos seus filhos um início de vida sem necessidade de combate às 
substâncias tóxicas.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 4

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

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

Justificação

O Parlamento Europeu considerou que "a protecção da saúde das crianças contra doenças 
causadas pelo ambiente constitui um investimento essencial para assegurar um 
desenvolvimento humano e económico adequado" (relatório Paulsen sobre uma estratégia 
europeia de ambiente e saúde) e solicitou a aplicação de restrições específicas a substâncias 
químicas para grupos de risco da população (relatório Ries sobre o plano de acção europeu 
em prol do ambiente e da saúde). O sistema REACH não deve ser apenas considerado uma 
oportunidade especial para proteger a saúde dos trabalhadores, mas também dos grupos 
mais vulneráveis à exposição a substâncias químicas.

  
1 Ainda não publicado em JO.
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Alteração 2
Considerando 5

(5) A avaliação do funcionamento dos 
quatro instrumentos jurídicos principais que 
regem os produtos químicos na Comunidade 
(Directiva 67/548/CEE do Conselho, de 
27 de Junho de 1967, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem das 
substâncias perigosas, Directiva 88/379/CEE 
do Conselho, de 7 de Junho de 1988, relativa 
à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem dos 
preparados perigosos (entretanto substituída 
pela Directiva 1999/45/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 
1999, relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das preparações perigosas), 
Regulamento (CEE) n.º 793/93 do Conselho, 
de 23 de Março de 1993, relativo à avaliação 
e controlo dos riscos ambientais associados 
às substâncias existentes, e Directiva 
76/769/CEE do Conselho, de 
27 de Julho de 1976, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à limitação da colocação no 
mercado e da utilização de algumas 
substâncias e preparações perigosas) 
identificou um conjunto de problemas no 
funcionamento da legislação comunitária 
relativa aos produtos químicos, problemas 
esses que induzem disparidades entre as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros, as 
quais afectam directamente o funcionamento 
do mercado interno neste domínio.

(5) A avaliação do funcionamento dos 
quatro instrumentos jurídicos principais que 
regem os produtos químicos na Comunidade 
(Directiva 67/548/CEE do Conselho, de 
27 de Junho de 1967, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem das 
substâncias perigosas, Directiva 88/379/CEE 
do Conselho, de 7 de Junho de 1988, relativa 
à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem dos 
preparados perigosos (entretanto substituída 
pela Directiva 1999/45/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de Maio de 
1999, relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à classificação, embalagem e 
rotulagem das preparações perigosas), 
Regulamento (CEE) n.º 793/93 do Conselho, 
de 23 de Março de 1993, relativo à avaliação 
e controlo dos riscos ambientais associados 
às substâncias existentes, e Directiva 
76/769/CEE do Conselho, de 
27 de Julho de 1976, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à limitação da colocação no 
mercado e da utilização de algumas 
substâncias e preparações perigosas) 
identificou um conjunto de problemas no 
funcionamento da legislação comunitária 
relativa aos produtos químicos, problemas 
esses que induzem disparidades entre as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros, as 
quais afectam directamente o funcionamento 
do mercado interno neste domínio e uma 
falta de protecção adequada da saúde 
pública e do ambiente.
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Justificação

A legislação em vigor não só peca por induzir grandes disparidades entre as legislações 
nacionais, mas em particular por não prever uma protecção adequada da saúde pública e do 
ambiente contra as substâncias químicas perigosas.

Alteração 3
Considerando 12

(12) As disposições relativas à autorização 
prevêem que a colocação no mercado das 
substâncias que suscitam as maiores 
preocupações seja autorizada pela Comissão 
caso os riscos decorrentes da sua utilização 
estejam adequadamente controlados ou
essa utilização possa ser justificada por 
motivos de ordem socioeconómica.

(12) As disposições relativas à autorização 
prevêem que a colocação no mercado das 
substâncias que suscitam as maiores 
preocupações seja autorizada pela Comissão 
caso não existam alternativas ou 
tecnologias mais seguras e essa utilização 
possa ser justificada por motivos de ordem 
socioeconómica.

Justificação

O presente considerando reafirma o objectivo do procedimento de autorização, visto que o 
elevado nível de protecção requerido só poderá ser assegurado se as substâncias que 
suscitam as maiores preocupações forem substituídas por substâncias ou tecnologias 
alternativas adequadas, sempre que tal seja possível. Tal é consentâneo com a legislação 
similar da Comunidade (referente, por exemplo, aos biocidas ou à saúde dos trabalhadores). 
Observar o objectivo alternativo de um "controlo adequado" significa avalizar a continuação 
da utilização e da libertação no ambiente de substâncias extremamente preocupantes, 
independentemente da existência de razões socioeconómicas para tais utilizações, bem como 
da existência de alternativas mais seguras. 

Alteração 4
Considerando 20

(20) Uma vez que os produtores e 
importadores de artigos devem ser 
responsáveis pelos mesmos, convém impor 
um requisito de registo de substâncias que 
possam ser libertadas por artigos. No caso 
das substâncias susceptíveis de serem 
libertadas por artigos em quantidades 
suficientemente elevadas e de uma forma 
que tenha efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente, a Agência 
deve ser notificada e estar dotada de 
competências para exigir a apresentação de 
um registo.

(20) Uma vez que os produtores e 
importadores de artigos devem ser 
responsáveis pelos mesmos, convém impor 
um requisito de registo de substâncias 
perigosas utilizadas nos artigos.
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Justificação

Os artigos constituem uma das principais fontes de exposição às substâncias químicas. A 
utilização de substâncias perigosas nos artigos deve ser sujeita a requisitos de registo.

Alteração 5
Considerando 31

(31) Tendo em vista a criação de um sistema 
harmonizado e simples, todos os registos 
devem ser apresentados à Agência. Para 
assegurar uma abordagem coerente e uma 
utilização eficaz dos recursos, a Agência 
deve verificar se todos os registos estão 
completos e assumir a responsabilidade por 
uma eventual rejeição final dos registos.

(31) Tendo em vista a criação de um sistema 
harmonizado e simples, todos os registos 
devem ser apresentados à Agência. Para 
assegurar que todos os registos estão 
coerentes e completos e que são de boa 
qualidade, deve ser efectuada uma 
auditoria independente antes da sua 
apresentação à Agência. A Agência 
assumirá responsabilidade por uma eventual 
rejeição final dos registos.

Justificação

Actualmente, não é obrigatório avaliar a qualidade e o conteúdo dos dossiês de registo, uma 
vez que a Agência apenas verifica se estes estão completos (n°2 do artigo 18°). Dado que 
uma avaliação recentemente efectuada pelas autoridade competentes dos Estados-Membros 
revelou que apenas 31% dos registos de dados de segurança possuíam um rigor absoluto, é 
essencial efectuar uma auditoria independente antes da apresentação de um registo à 
Agência, por forma a facilitar a sua tarefa.

Alteração 6
Considerando 52

(52) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana e do 
ambiente, as substâncias com propriedades 
muito preocupantes devem ser tratadas com 
precaução, pelo que as empresas que as 
utilizam devem demonstrar à autoridade 
que concede a autorização que os riscos 
estão adequadamente controlados. Se não 
for esse o caso, as utilizações podem mesmo 
assim ser autorizadas se as empresas 
demonstrarem que os benefícios da 
utilização da substância para a sociedade 
ultrapassam os riscos associados à sua 
utilização e que não existem substâncias 

(52) Para garantir um nível suficientemente 
elevado de protecção da saúde humana, em 
particular das populações vulneráveis, e do 
ambiente, as substâncias com propriedades 
muito preocupantes apenas devem ser 
autorizadas se as empresas demonstrarem 
que os benefícios da utilização da substância 
para a sociedade ultrapassam os riscos 
associados à sua utilização e que não 
existem substâncias nem tecnologias 
alternativas adequadas. A autoridade que 
concede a autorização deve, então, verificar 
o cumprimento desses requisitos, por meio 
de um procedimento de autorização baseado 
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nem tecnologias alternativas adequadas. A 
autoridade que concede a autorização deve, 
então, verificar o cumprimento desses 
requisitos, por meio de um procedimento de 
autorização baseado nos pedidos das 
empresas. Dado que as autorizações devem 
garantir um elevado nível de protecção em 
todo o mercado interno, é adequado que a 
Comissão seja a autoridade que concede a 
autorização. 

nos pedidos das empresas. Dado que as 
autorizações devem garantir um elevado 
nível de protecção em todo o mercado 
interno, é adequado que a Comissão seja a 
autoridade que concede a autorização. 

Justificação

Importa prestar atenção específica às populações vulneráveis no procedimento de 
autorização. 

O requisito de autorização só poderá assegurar o elevado nível de protecção requerido se 
substituir as substâncias que suscitam as maiores preocupações por substâncias ou 
tecnologias alternativas adequadas, sempre que tal seja possível. Tal é consentâneo com a 
legislação similar da Comunidade ( referente, por exemplo, aos biocidas, às restrições 
relativas a determinadas substâncias perigosas presentes nos equipamentos eléctricos ou 
electrónicos ou à saúde dos trabalhadores). Observar o objectivo alternativo de um "controlo 
adequado" dos riscos significa avalizar a continuação da utilização e da libertação no 
ambiente de substâncias extremamente preocupantes, ainda que existam alternativas mais 
seguras. 

Alteração 7
Artigo 1, n° 3

O presente regulamento baseia-se no 
princípio de que cabe aos fabricantes, 
importadores e utilizadores a jusante 
garantir que as substâncias que fabricam, 
colocam no mercado, importam ou utilizam 
não afectam negativamente a saúde 
humana nem o ambiente. As suas 
disposições sustentam-se no princípio da 
precaução

O presente regulamento baseia-se no 
princípio da precaução.

Justificação

A presente alteração encontra-se associada à introdução de um novo artigo relativo ao 
"Dever de Prudência" (sujeito a votação em bloco).

Visto que 70.000 produtos químicos são potencialmente excluídos do âmbito de aplicação do 
sistema REACH, o imperativo da protecção da saúde humana e do ambiente torna necessária 
a imposição aos fabricantes de produtos químicos e aos utilizadores a jusante de um dever 
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geral de prudência, que implique terem os mesmos de provar a segurança da utilização. Uma 
tal disposição figurava no projecto apresentado para efeitos de consulta na Internet, tendo, 
porém, perdido, no texto legislativo, o seu estatuto inicial de obrigação legal para se tornar 
num princípio destituído de efeitos jurídicos. A presente alteração visa suprimir o mero 
princípio, uma vez que a disposição deverá ser reintroduzida com carácter juridicamente 
vinculativo.

Alteração 8
Artigo 3, n° 29 bis (novo)

29 bis. Populações vulneráveis: seres 
humanos sensíveis, incluindo recém-
nascidos, bebés, crianças, mulheres 
grávidas, mulheres lactantes e idosos.

Justificação

É necessária uma definição de população vulnerável para assegurar a identificação de 
populações sensíveis e a possibilidade de tomar medidas adequadas no sentido de reduzir os 
riscos para estas populações. A definição baseia-se na expressão "grupos de risco" da 
população, na acepção utilizada na recente resolução do Parlamento Europeu sobre o plano 
de acção europeu em prol do ambiente e da saúde (relatório Ries). 

Alteração 9
Artigo 3 bis (novo)

Artigo 3° bis
Dever de prudência
1. Os fabricantes, os importadores e os 
utilizadores a jusante velarão por que 
sejam fornecidas as informações 
necessárias e tomadas as medidas 
necessárias para evitar danos à saúde 
humana ou ao ambiente decorrentes do 
fabrico, da importação, da colocação no 
mercado ou da utilização das substâncias 
estremes, em preparações ou em artigos, 
segundo uma utilização e em condições 
razoavelmente previsíveis
2. Os fabricantes, os importadores e os 
utilizadores a jusante conservarão os 
registos necessários à conformidade com o 
n° 1. Estes registos serão disponibilizados 
às autoridades competentes e à Agência 
mediante pedido.
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Justificação

A presente alteração encontra-se associada à introdução de um novo artigo relativo ao 
"Dever de Prudência" (sujeito a votação em bloco).

Visto que 70.000 produtos químicos são potencialmente excluídos do âmbito de aplicação do 
sistema REACH, o imperativo da protecção da saúde humana e do ambiente torna necessária 
a imposição aos fabricantes de produtos químicos e aos utilizadores a jusante de um dever 
geral de prudência, que implique terem os mesmos de provar a segurança da utilização. Uma 
tal disposição figurava no projecto apresentado para efeitos de consulta na Internet, tendo, 
porém, perdido, no texto legislativo, o seu estatuto inicial de obrigação legal para se tornar 
num princípio destituído de efeitos jurídicos. A presente alteração visa suprimir o mero 
princípio, uma vez que a disposição deverá ser reintroduzida com carácter juridicamente 
vinculativo.

Alteração 10
Artigo 5, n° 4 bis (novo)

4 bis. Todos os pedidos de registo serão 
objecto de uma auditoria independente 
antes da sua apresentação à Agência, e o 
relatório de auditoria será apresentado à 
Agência em simultâneo com o pedido de 
registo. A auditoria constitui garante de 
que o registo está completo e é de boa 
qualidade. A auditoria é executada por 
uma organização independente do 
registando, mas os encargos são suportados 
pelo registando. A Agência elabora 
orientações relativas a estas auditorias de 
qualidade.

Justificação

Actualmente, não é obrigatório avaliar a qualidade e o conteúdo dos dossiês de registo, uma 
vez que a Agência apenas verifica se estes estão completos (n°2 do artigo 18°). Dado que 
uma avaliação recentemente efectuada pelas autoridade competentes dos Estados-Membros 
revelou que apenas 31% dos registos de dados de segurança possuíam um rigor absoluto, é 
essencial efectuar uma auditoria independente antes da apresentação de um registo à 
Agência, por forma a facilitar a sua tarefa.

Alteração 11
Artigo 6, n° 1

1. Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nesses artigos 

1. Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nesses artigos 
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caso se verifiquem todas as condições 
seguintes:

caso se verifiquem todas as condições 
seguintes:

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano, sendo cada tipo de artigo considerado 
separadamente,

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

b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,

• a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 
67/548/CEE,

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

• a substância estiver presente em 
concentrações superiores a 0,1% nos 
referidos artigos ou em materiais 
homogéneos desses artigos.

Justificação

Os artigos constituem uma das principais fontes de exposição às substâncias químicas. A 
referência ao "tipo de artigo" afigura-se inaceitável na medida em que carece totalmente de 
clareza (por exemplo, uma cadeira com braços e uma cadeira sem braços corresponderão a 
um ou a dois tipos de artigos?). O volume total dos produtos importados constitui a única 
referência precisa. Este mesmo critério foi igualmente escolhido para as substâncias e as 
preparações. Limitar a obrigação de registo às substâncias perigosas presentes nos artigos e 
destinadas a ser libertadas revela-se insuficiente, porquanto não existe praticamente nenhum 
artigo que preencha essa condição. Todas as substâncias perigosas presentes em artigos 
acima de uma determinada concentração deveriam ser sujeitas à obrigação de registo.

Alteração 12
Artigo 6, n° 2

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

Suprimido

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,
b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,
c) o produtor ou importador souber ou for 
informado que a substância é susceptível de 
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ser libertada em condições de utilização 
normais e razoavelmente previsíveis, 
embora esta libertação não constitua uma 
função prevista do artigo,
d) a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.

Justificação

São muitos os artigos susceptíveis de libertar substâncias químicas perigosas. Não obstante, 
as disposições actuais do sistema REACH relativas a estes artigos são pouco rigorosas, 
equivalendo a dizer: " - Se existirem sólidas razões para se proceder a uma restrição, queira 
avisar-nos". Tal não assegura uma protecção adequada da saúde humana e do ambiente. 
Além disso, a condição de efeito nocivo potencial é excessivamente subjectiva e controversa 
para poder ser útil. Os artigos constituem uma das principais fontes de exposição às 
substâncias químicas. Importa, pois, que a utilização de substâncias perigosas nos mesmos 
seja sujeita a uma obrigação de registo, como preconizado na alteração ao nº 1 do artigo 6º. 

Alteração 13
Artigo 6, n° 3

3. Se se verificarem as condições 
enunciadas no n.º 2, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º, incluirão 
o seguinte:

Suprimido

a) A identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;
b) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no n.º 1 do artigo 18.º;
c) A identidade da(s) substância(s), 
conforme especificado no ponto 2 do 
anexo IV;
d) A classificação da substância;
e) Uma breve descrição da(s) 
utilização(ões) do artigo;
f) A gama de tonelagem da substância, por 
exemplo: 1-10 toneladas, 10-100 toneladas, 
etc.
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Justificação

Dado que a utilização de substâncias perigosas nos artigos deveria ser sujeita a uma 
obrigação de registo, como preconizado na alteração ao nº 1 do artigo 6º, não se justifica a 
exigência de uma notificação.

Alteração 14
Artigo 6, n° 4

4. A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos registem, nos 
termos do disposto no presente título, 
qualquer substância contida nesses artigos 
e notificada nos termos do n.º 3.

Suprimido

Justificação

Dado que a utilização de substâncias perigosas nos artigos deveria ser sujeita a uma 
obrigação de registo, como preconizado na alteração ao nº 1 do artigo 6º, esta disposição 
não se justifica.

Alteração 15
Artigo 6, n° 5

5. Os n.os 1 a 4 não se aplicam às 
substâncias que já tenham sido registadas 
para essa utilização por um agente a 
montante da cadeia de abastecimento.

5. O n.o 1 não se aplica às substâncias que já 
tenham sido registadas para essa utilização 
por um agente a montante da cadeia de 
abastecimento.

Justificação

A presente alteração assegura a coerência com as alterações que visam suprimir os nºs 2, 3 e 
4.

Alteração 16
Artigo 6, n° 6

6. Os n.os 1 a 4 aplicar-se-ão três meses após 
o fim do prazo especificado no n.º 3 do 
artigo 21.º.

6. O n.o 1 aplicar-se-á três meses após o fim 
do prazo especificado no n.º 3 do artigo 21.º.

Justificação

A presente alteração assegura a coerência com as alterações que visam suprimir os nºs 2, 3 e 
4.
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Alteração 17
Artigo 6, n° 7

7. Quaisquer medidas para a aplicação dos 
n.os 1 a 6 serão adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 130.º.

7. Quaisquer medidas para a aplicação dos 
n.os 1 a 3 serão adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 130.º.

Justificação

A presente alteração assegura a coerência com as alterações que visam suprimir os nºs 2, 3 e 
4.

Alteração 18
Artigo 9, alínea b bis) (nova)

b bis) O requerente, no momento em que 
apresentar as informações para efeito de 
registo, na acepção das alíneas a) e b), 
poderá solicitar que documentos ou partes 
de documentos especificamente designados 
sejam tratados de modo confidencial. O 
requerente motivará de forma 
circunstanciada a apresentação de tais 
pedidos. A autoridade que recebe as 
informações determinará quais as 
informações que deverão ser mantidas 
confidenciais.

Justificação

Repõe-se o disposto na legislação vigente (Regulamento 793/93/CEE e Directiva 92/32/CEE) 
em matéria de obrigação, cometida à indústria, de justificar a confidencialidade: um 
produtor pode indicar fornecer informações sensíveis do ponto de vista comercial, mas tal 
será acompanhado de uma justificação circunstanciada. A autoridade que recebe as 
informações determinará de livre arbítrio que informações serão mantidas confidenciais.

Alteração 19
Artigo 13, n° 1, parágrafo 1

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

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

presente capítulo.

Justificação

É inaceitável limitar as avaliações de segurança às substâncias presentes em quantidade 
superior a 10 toneladas, porquanto tal implicaria que continuássemos a não submeter a uma 
avaliação de segurança dois terços das substâncias abrangidas pelo sistema REACH. Na 
ausência de informações sobre a exposição a substâncias perigosas, seria praticamente 
impossível identificar medidas de gestão do risco adequadas à protecção dos trabalhadores e 
dos consumidores, entre os quais se contam muitas mulheres em idade fértil, passíveis de 
contactar diariamente com substâncias químicas produzidas em quantidades inferiores a 10 
toneladas como, por exemplo, certas substâncias químicas utilizadas em produtos de limpeza.

Alteração 20
Artigo 21, n° 1, alínea a)

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

a) Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE, ou que satisfaçam os 
critérios de autorização referidos nas 
alíneas d), e) e f) do artigo 54° e fabricadas 
na Comunidade ou importadas, em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento;

Justificação

O primeiro prazo aplicável ao registo de substâncias de integração progressiva, como 
proposto no âmbito do sistema REACH, aplica-se às substâncias químicas produzidas em 
quantidades superiores a 1000 toneladas e às substâncias cancerígenas, mutagénicas ou 
tóxicas para a reprodução (CMR) das categorias 1 e 2. Esta primeira fase deverá abranger 
igualmente as substâncias persistentes, bioacumuláveis e tóxicas (PBT) ou muito persistentes 
e muito bioacumuláveis (mPmB), dado o perigo particular que representam na medida em 
que passam para o embrião em desenvolvimento e podem provocar danos graves para a 
saúde. Uma vez que, no âmbito da autorização (cf. nº 3 do artigo 55), é conferida prioridade 
às substâncias persistentes, bioacumuláveis e tóxicas (PBT) ou muito persistentes e muito 
bioacumuláveis (mPmB), essas substâncias devem ser igualmente integradas a breve trecho 
no sistema REACH para garantir coerência com a autorização. 
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Alteração 21
Artigo 31 bis (novo)

Artigo 31° bis
Dever de comunicar as informações sobre 
as substâncias presentes nos artigos
Os utilizadores a jusante que incorporem 
num artigo uma substância ou preparação 
para a qual tenha sido criada uma ficha de 
segurança, e os que subsequentemente 
manipularem ou transformarem esse 
artigo, transmitirão a ficha de segurança a 
todo e qualquer destinatário do artigo ou 
seus derivados. O público não é 
considerado destinatário.
O público pode solicitar ao fabricante ou 
importador informações relativas às 
substâncias presentes num artigo por este 
produzido ou importado. O fabricante ou 
importador responderá no prazo de 15 dias 
úteis.

Justificação

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

Alteração 22
Artigo 52

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

O objectivo do presente título é assegurar, 
antes de mais, que as substâncias que 
suscitam uma grande preocupação sejam 
substituídas por substâncias ou tecnologias 
alternativas mais seguras, quando 
disponíveis. Quando não existam 
alternativas, mas os benefícios para a 
sociedade sejam superiores aos riscos 
relacionados com a utilização de uma tal 
substância, o objectivo do presente título 
consiste em assegurar que a utilização de 
substâncias que suscitam uma grande 



PE 357.536v01-00 18/35 PA\562492PT.doc

PT

preocupação seja devidamente controlada 
e, em terceiro lugar, que sejam 
desenvolvidas alternativas.

Justificação

Não será possível proteger a saúde das mulheres e a das suas famílias, nem o ambiente se 
este título não visar substituir as substâncias que suscitam as maiores preocupações (p. ex. 
PBT, mPmB e CMR). Convém substituir estas substâncias visto que os riscos para a saúde 
humana e o ambiente decorrentes da utilização dos referidos produtos químicos não pode ser 
objecto de "controlo adequado". Também os fabricantes só teriam a beneficiar com a 
simplificação e a redução da carga burocrática do procedimento de autorização dos 
referidos produtos químicos. A aplicação do princípio da precaução como uma das medidas 
fundamentais da política no âmbito do programa REACH teria como consequência lógica a 
eliminação dos piores produtos químicos.

Alteração 23
Artigo 53, n° 1, alínea b)

b) A ou as utilizações da substância 
estreme, numa preparação ou incorporada 
num artigo, para as quais a substância é 
colocada no mercado ou é por ele utilizada 
tenham sido isentas da obrigação de 
autorização do anexo XIII em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 55.º; ou

Suprimido

Justificação

A fim de garantir a plena implementação do princípio da substituição, não deveriam ser 
previstas quaisquer isenções de alcance geral.

Alteração 24
Artigo 53, n° 2 bis (novo)

2 bis. A importação e a colocação no 
mercado de um artigo que contenha uma 
substância incluída no Anexo XIII serão 
consideradas como utilização dessa
substância.

Justificação

A proposta REACH não contém disposições especificamente aplicáveis aos artigos de 
importação que contenham substâncias sujeitas a autorização. Os importadores de tais 
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artigos devem estar sujeitos às mesmas obrigações que os outros operadores na UE com vista 
à protecção eficaz da saúde humana, em particular, das mulheres e das suas famílias. Caso 
este aspecto não fosse rectificado, observar-se-ia uma séria ameaça à protecção da saúde e 
do ambiente, bem como à competitividade de sectores industriais específicos.

Alteração 25
Artigo 54, 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) e e) e que sejam 
identificadas como provocando efeitos 
graves e irreversíveis nos seres humanos e 
no ambiente equivalentes aos das outras 
substâncias mencionadas nas alíneas a) a e), 
caso a caso, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 56.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) e e) e que sejam 
identificadas como dando azo a um nível 
idêntico de preocupação ao das substâncias 
mencionadas nas alíneas a) a e), caso a caso, 
de acordo com o procedimento previsto no 
artigo 56.º.

Justificação

O requisito segundo o qual é necessário provar que as substâncias têm efeitos graves e 
irreversíveis antes que o regulamento possa produzir efeitos afigura-se inaceitável e 
inteiramente contrário ao princípio da precaução. No âmbito da presente legislação, o 
princípio da precaução é o principal objectivo da proposta.

Alteração 26
Artigo 55, n° 1, alínea d)

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

d) Períodos de revisão para todas as
utilizações, que não serão superiores a 5 
anos;

Justificação

Todas as autorizações deveriam ser limitadas no tempo, uma vez que a revisão periódica 
permitirá (e incentivará) a adaptação ao progresso técnico (por exemplo, tomada em 
consideração de novas informações sobre os riscos, a exposição, os benefícios 
socioeconómicos e existência de alternativas). Na ausência de períodos de revisão regulares, 
perder-se-á o estímulo à inovação em matéria de alternativas seguras.
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Alteração 27
Artigo 55, n° 1, alínea e)

e) Utilizações ou categorias de utilizações 
isentas da obrigatoriedade da autorização, 
se for aplicável, e eventuais condições para 
essas isenções.

Suprimido

Justificação

A fim de garantir a plena implementação do princípio da substituição, não deveriam ser 
previstas quaisquer isenções de alcance geral.

Alteração 28
Artigo 55, n° 2

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

Suprimido

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, etc.;
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.

Justificação

A fim de garantir a plena implementação do princípio da substituição, não deveriam ser 
previstas quaisquer isenções de alcance geral.
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Alteração 29
Artigo 55, n° 4, alínea b)

b) Utilizações que devem ser isentadas do 
requisito de autorização.

Suprimido

Justificação

A fim de garantir a plena implementação do princípio da substituição, não deveriam ser 
previstas quaisquer isenções de alcance geral.

Alteração 30
Artigo 57, n° 2

2. 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 XIII, estiver 
devidamente controlado, em conformidade 
com a parte 6 do anexo I, e documentado 
no relatório de segurança química do 
requerente.

Suprimido

A Comissão não terá em consideração o 
seguinte: 
a) Os riscos para a saúde humana e para o 
ambiente 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;
b) Os riscos para o ambiente aquático e por 
ele veiculados resultantes das descargas da 
substância provenientes de uma fonte 
tópica, sujeita à exigência de 
regulamentação prévia, tal como referido 
no n.º 3 do artigo 11.º da 
Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e na legislação 
adoptada ao abrigo do seu artigo 16.º;
c) Os riscos para a saúde humana 
decorrentes da utilização de uma 
substância num dispositivo médico 
regulamentado pela Directiva 90/385/CEE 
do Conselho, pela Directiva 93/42/CEE do 



PE 357.536v01-00 22/35 PA\562492PT.doc

PT

Conselho ou pela Directiva 98/79/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Justificação

O requisito de autorização só poderá assegurar o elevado nível de protecção requerido se 
substituir as substâncias que suscitam grande preocupação por substâncias ou tecnologias 
adequadas, sempre que tal seja possível. Observar o objectivo alternativo de um "controlo 
adequado" significa avalizar a continuação da utilização e da libertação no ambiente de 
substâncias que suscitam grande preocupação, sem ter em consideração a existência eventual 
de soluções mais seguras, o que comprometeria de modo significativo a eficácia do sistema 
REACH em matéria de protecção da saúde humana e do ambiente.

Uma regulamentação que imponha valores-limite de emissão não constitui um meio 
adequado para abordar substâncias químicas que suscitem graves preocupações, não 
podendo, por outro lado, garantir um elevado grau de protecção.

Alteração 31
Artigo 57, n° 3, parágrafo 1

3. Se não for possível conceder uma 
autorização nos termos do n.º 2, 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:

3. A autorização será, ainda assim, 
concedida se se demonstrar que os 
benefícios socioeconómicos são superiores 
ao risco para a saúde humana, incluindo a 
dos trabalhadores e a das populações 
vulneráveis, ou para o ambiente decorrente 
da utilização da substância e se não 
existirem substâncias nem tecnologias 
alternativas adequadas, e, ainda, se forem 
criadas medidas destinadas a minimizar a 
exposição e as descargas, as emissões e as 
perdas para o ambiente. Essa decisão será 
tomada depois de considerados, em 
conjunto, os seguintes elementos:

Justificação

A presente alteração prende-se directamente com a supressão do nº 2 do artigo 57º. Sendo 
inequívoco que as autorizações são sempre examinadas à luz dos argumentos 
socioeconómicos e da existência de alternativas mais seguras, a concessão de tais 
autorizações pode tornar-se obrigatória. As autorizações apenas deveriam ser concedidas 
quando não existisse uma alternativa mais segura, quando se observasse uma clara 
necessidade dessa substância por parte da sociedade e, ainda, quando existissem medidas de 
minimização da exposição e das perdas para o ambiente. A tomada em consideração destes 
riscos deveria incluir o risco para os trabalhadores e as populações vulneráveis.
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Alteração 32
Artigo 57, n° 6

6. As autorizações poderão depender da 
satisfação de certas condições, incluindo a 
aplicação de períodos de revisão e/ou de 
controlo. As autorizações concedidas em 
conformidade com o n.º 3 estarão 
normalmente limitadas por um prazo.

6. As autorizações dependerão de períodos 
de revisão e de requisitos aplicáveis a um 
plano de substituição e podem ser sujeitas a 
outras condições, incluindo requisitos em 
matéria de controlo. As autorizações serão 
concedidas por um período máximo de 5 
anos.

Justificação

Todas as autorizações deveriam ser limitadas no tempo, uma vez que a revisão periódica 
permitirá (e incentivará) a adaptação ao progresso técnico (por exemplo, tomada em 
consideração de novas informações sobre os riscos, a exposição, os benefícios 
socioeconómicos e existência de alternativas). A presente alteração é consentânea com a 
legislação vigente aplicável aos biocidas e aos pesticidas. Na ausência de períodos de 
revisão regulares, perder-se-á o estímulo à inovação em matéria de alternativas seguras. 
Toda e qualquer autorização deve compreender um plano de substituição.

Alteração 33
Artigo 57, n° 7

7. A autorização especificará: 7. A autorização especificará:
a) A(s) pessoa(s) a quem a autorização é 
concedida;

a) A(s) pessoa(s) a quem a autorização é 
concedida;

b) A identidade da(s) substância(s); b) A identidade da(s) substância(s);

c) A(s) utilização(ões) para a(s) qual(ais) a 
autorização é concedida;

c) A(s) utilização(ões) para a(s) qual(ais) a 
autorização é concedida;

c bis) A duração do período para o qual é 
concedida a autorização;

d) As condições em que a autorização é 
concedida;

d) As condições em que a autorização é 
concedida;

e) Um eventual período de revisão; e) O período de revisão;
f) Qualquer disposição de controlo. f) Qualquer disposição de controlo.

g) O plano de substituição;

Justificação

Todas as autorizações deveriam ser limitadas no tempo, uma vez que a revisão periódica 
permitirá (e incentivará) a adaptação ao progresso técnico (por exemplo, tomada em 
consideração de novas informações sobre os riscos, a exposição, os benefícios 



PE 357.536v01-00 24/35 PA\562492PT.doc

PT

socioeconómicos e existência de alternativas). Na ausência de períodos de revisão regulares, 
perder-se-á o estímulo à inovação em matéria de alternativas seguras. Toda e qualquer 
autorização deve integrar um plano de substituição.

Alteração 34
Artigo 58, n° 1

1. As autorizações concedidas de acordo 
com o n.º 3 do artigo 57.º que estejam 
sujeitas a um prazo serão consideradas 
válidas até a Comissão tomar uma decisão 
relativamente a um novo pedido, desde que 
o titular da autorização apresente um novo 
pedido 18 meses, pelo menos, antes de 
terminado o prazo. Em vez de voltar a 
apresentar todos os elementos do pedido 
original da autorização actual, o requerente 
pode apresentar apenas o número da 
autorização actual, em conformidade com os 
segundo, terceiro e quarto parágrafos. Se 
não puder demonstrar que o risco está 
adequadamente controlado, o requerente 
apresentará uma actualização da análise 
socioeconómica, a análise das alternativas e 
o plano de substituição incluído no pedido 
original.

1. As autorizações serão consideradas 
válidas até a Comissão tomar uma decisão 
relativamente a um novo pedido, desde que 
o titular da autorização apresente um novo 
pedido 18 meses, pelo menos, antes de 
terminado o prazo. Em vez de voltar a 
apresentar todos os elementos do pedido 
original da autorização actual, o requerente 
pode apresentar apenas o número da 
autorização actual, em conformidade com os 
segundo, terceiro e quarto parágrafos. O 
requerente apresentará uma actualização da 
análise socioeconómica, a análise das 
alternativas e o plano de substituição 
incluído no pedido original.

Se puder agora demonstrar que o risco está 
adequadamente controlado, apresentará 
uma actualização do relatório de segurança 
química.
Se quaisquer outros elementos do pedido 
original tiverem sido alterados, apresentará 
também actualizações desses elementos.

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

Justificação

A presente alteração visa a coerência com o objectivo enunciado de definir um prazo para as 
autorizações e de implementar o princípio da substituição.

Alteração 35
Artigo 59, n° 4

4. Um pedido de autorização incluirá as 
seguintes informações:

4. Um pedido de autorização incluirá as 
seguintes informações:
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a) A identidade da(s) substância(s), 
conforme indicado no ponto 2 do anexo IV;

a) A identidade da(s) substância(s), 
conforme indicado no ponto 2 do anexo IV;

b) O nome e informações de contacto da 
pessoa ou das pessoas que fazem o pedido;

b) O nome e informações de contacto da 
pessoa ou das pessoas que fazem o pedido;

c) O pedido para a 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) O pedido para a 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;

d) A menos que já tenha sido apresentado 
como parte do registo, um relatório de 
segurança química de acordo com o anexo I,
que cubra os riscos da utilização da(s) 
substância(s) para a saúde humana e/ou para 
o ambiente, decorrentes das propriedades 
intrínsecas especificadas no anexo XIII.

d) A menos que já tenha sido apresentado 
como parte do registo, um relatório de 
segurança química de acordo com o anexo I, 
que cubra os riscos da utilização da(s) 
substância(s) para a saúde humana e/ou para 
o ambiente, decorrentes das propriedades 
intrínsecas especificadas no anexo XIII, bem 
como as medidas de gestão do risco.

d bis) Uma análise socioeconómica 
realizada de acordo com o anexo XV;
d ter) Uma análise das alternativas, tendo 
em consideração os seus riscos e a 
viabilidade técnica e económica da 
substituição, acompanhada, se for caso 
disso, de um plano de substituição que 
inclua a investigação e o desenvolvimento, 
bem como um calendário das medidas 
propostas pelo requerente.

Justificação

A presente alteração visa a coerência com o objectivo enunciado no sentido de sujeitar as 
autorizações a uma análise socioeconómica e à existência de alternativas. Toda e qualquer 
autorização deverá integrar um plano de substituição. Qualquer pedido de autorização 
deverá incluir explicitamente as medidas de gestão do risco. 

Alteração 36
Artigo 59, n° 5

5. O pedido pode incluir: Suprimido
a) Uma análise socioeconómica realizada 
de acordo com o anexo XV;

b) Uma análise das alternativas, tendo em 
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consideração os seus riscos e a viabilidade 
técnica e económica da substituição, 
acompanhada, se for caso disso, por um 
plano de substituição que inclua a 
investigação e o desenvolvimento, bem 
como um calendário das medidas propostas 
pelo requerente.

Justificação

A presente alteração prende-se com a alteração ao artigo 59º, nº 4, que confere carácter 
obrigatório a estas disposições.

Alteração 37
Artigo 59, n° 6

6. O pedido não incluirá nenhum dos 
seguintes elementos: 

Suprimido

a) Os riscos para a saúde humana e para o 
ambiente das emissões da substância a 
partir de uma instalação à qual se 
concedeu uma autorização de acordo com a 
Directiva 96/61/CE;
b) Os riscos para o ambiente aquático e por 
ele veiculados resultantes das descargas da 
substância provenientes de uma fonte 
tópica, sujeita à exigência de 
regulamentação prévia, tal como referido 
no n.º 3 do artigo 11.º da 
Directiva 2000/60/CE e na legislação 
adoptada ao abrigo do seu artigo 16.º;
c) 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.

Justificação

Importante se afigura ter em consideração uma vasta panóplia de utilizações das substâncias 
químicas em causa, em particular das abrangidas pelos diplomas legislativos que não 
examinam os impactos ambientais das substâncias, mas também as outras possíveis fontes de 
libertação e exposição.
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Uma regulamentação que imponha valores-limite de emissão não constitui um meio 
adequado para abordar substâncias químicas que suscitem graves preocupações, não 
podendo, por outro lado, garantir um elevado grau de protecção da saúde humana e do 
ambiente, em particular no que diz respeito aos PBT e às substâncias mPmB. Afigura-se 
importante que os pedidos de autorização tenham plenamente em conta os riscos para a 
saúde humana e para o ambiente, mesmo se existirem valores-limite de emissão.

Alteração 38
Artigo 62

Obrigação dos titulares de autorizações Dever de informação relativamente às 
substâncias sujeitas a autorização

Os titulares de uma autorização incluirão o 
número de autorização no rótulo antes de 
colocarem a substância no mercado para 
uma utilização autorizada.

Os titulares de uma autorização incluirão o 
número de autorização no rótulo antes de 
colocarem a substância no mercado para 
uma utilização autorizada.

Todas as substâncias cuja utilização tenha 
sido autorizada, e todas as preparações e 
todos os artigos contendo substâncias cuja 
utilização tenha sido autorizada em todas 
essas preparações e em todos esses artigos 
serão rotulados. No rótulo, mencionar-se-
ão: 
a) a denominação da substância,
b) a classificação da substância e o símbolo 
correspondente, bem como a indicação de 
substância perigosa, em conformidade com 
a Directiva 67/548/CEE,
c) o facto de que a substância está sujeita a 
autorização,
d) todas as utilizações específicas para as 
quais a substância tenha sido autorizada.

Justificação

As obrigações propostas para os titulares de autorizações não são suficientes para visar a 
necessária sensibilização. É essencial que muitos utilizadores de substâncias químicas no 
sector da produção e das cadeias de abastecimento, o público em geral e o sector de gestão 
dos resíduos possam obter informações relativas à utilização das substâncias químicas que 
suscitam as maiores preocupações e que estão sujeitas a autorização.
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Alteração 39
Artigo 65, n° 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 XVI será alterado de acordo com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
130.º, adoptando novas restrições ou 
alterando as actuais no anexo XVI, no que 
diz respeito ao fabrico, à utilização e/ou à 
colocação no mercado das substâncias, 
estremes, em preparações ou em artigos, de 
acordo com o procedimento instituído nos 
artigos 66.º a 70.º.

1. Se existir um risco inaceitável para o 
ambiente ou a saúde humana, incluindo as 
populações vulneráveis, decorrente do 
fabrico, utilização ou colocação no mercado 
de substâncias, que careça de uma 
abordagem comunitária, o anexo XVI será 
alterado de acordo com o procedimento 
referido no n.º 3 do artigo 130.º, adoptando 
novas restrições ou alterando as actuais no 
anexo XVI, no que diz respeito ao fabrico, à 
utilização e/ou à colocação no mercado das 
substâncias, estremes, em preparações ou em 
artigos, de acordo com o procedimento 
instituído nos artigos 66.º a 70.º.

Justificação

A adopção de restrições no âmbito do sistema REACH deveria incluir explicitamente a 
tomada em consideração dos riscos para as populações vulneráveis.

Alteração 40
Artigo 72, n° 1, alínea c)

c) Um Comité de Avaliação dos Riscos 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, que diga respeito aos riscos 
para a saúde humana ou para o ambiente;

c) Um Comité de Avaliação dos Riscos e 
Alternativas que será responsável pela 
elaboração do parecer da Agência sobre os 
pedidos de autorização, as propostas de 
restrições, a avaliação da existência de 
alternativas e qualquer outra questão 
decorrente da aplicação do presente 
regulamento, que diga respeito aos riscos 
para a saúde humana ou para o ambiente;

Justificação

Trata-se de uma alteração de natureza transversal: em caso de alteração da designação e 
âmbito de competências do Comité, cumpre introduzir a mesma alteração em todo o texto. A 
presente alteração reforça o intento segundo o qual o processo decisório no âmbito das 
disposições em matéria de autorização terá sistematicamente em conta a existência de 
alternativas mais seguras.
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Alteração 41
Artigo 73, n° 2, alínea d)

d) Criação e manutenção de base(s) de dados 
com informações sobre todas as substâncias 
registadas, o inventário de classificação e 
rotulagem e a lista harmonizada de 
classificação e rotulagem, disponibilizando 
publicamente na Internet as informações não 
confidenciais, identificadas no n.º 1 do 
artigo 116.º, da(s) base(s) de dados e 
disponibilizando mediante pedido outras 
informações não confidenciais aí contidas;

d) Criação e manutenção de base(s) de dados 
com informações sobre todas as substâncias 
registadas, o inventário de classificação e 
rotulagem e a lista harmonizada de 
classificação e rotulagem, disponibilizando 
publicamente na Internet, num prazo de 15 
dias úteis, as informações não confidenciais, 
identificadas no n.º 1 do artigo 116.º, da(s) 
base(s) de dados e disponibilizando 
mediante pedido outras informações não 
confidenciais aí contidas, em conformidade 
com o n° 2 do artigo 115°;

Justificação

Importa fixar um prazo-limite para o registo de informações (públicas) na(s) base(s) de 
dado(s) com vista a assegurar clareza. Este deve ser fixado em 15 dias úteis, em consonância 
com o tempo de resposta previsto no Regulamento 1049/2001. No que diz respeito ao acesso 
aos documentos, convém fazer uma referência explícita ao procedimento aplicável à 
disponibilização de informações não confidenciais que não constem da lista referida no nº 1 
do artigo 116º e que não são consideradas confidenciais nos termos do n° 2 do artigo 116°.

Alteração 42
Artigo 73, n° 2, alínea e)

e) Disponibilização pública das informações 
acerca das substâncias que estão a ser ou 
foram avaliadas, no prazo de 90 dias após a 
recepção das informações pela Agência, em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 116.º;

e) Disponibilização pública das informações 
acerca das substâncias que estão a ser ou 
foram avaliadas, no prazo de 15 dias úteis 
após a recepção das informações pela 
Agência, em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 116.º;

Justificação

O n° 2, alínea e), do artigo 73 prevê a obrigação, por parte da Agência, de disponibilização 
pública de informações acerca da avaliação de substâncias, no prazo de 90 dias. Tal não é 
consentâneo com o prazo de referência estabelecido na Convenção de Aarhus e no 
Regulamento 1049/2001 em matéria de prazo de resposta a pedidos. Se uma pessoa 
solicitasse um documento à Agência, em principio e nos termos do Regulamento 1049/2001, a 
Agência seria obrigada a responder no prazo de 15 dias úteis a contar da data de registo do 
pedido.



PE 357.536v01-00 30/35 PA\562492PT.doc

PT

Alteração 43
Artigo 115, n° 1

1. O acesso às informações não 
confidenciais apresentadas nos termos do 
presente regulamento será permitido, no 
tocante a documentos detidos pela Agência, 
em conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho. A Agência disponibilizará essas 
informações mediante pedido, nos termos do 
n.º 2, alínea d), do artigo 73.º.

1. O acesso às informações não 
identificadas no artigo 116° apresentadas 
nos termos do presente regulamento será 
permitido, no tocante a documentos detidos 
pela Agência, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho. A 
Agência disponibilizará, mediante pedido, 
essas informações ao público no seu sítio 
Internet, nos termos do n.º 2, alínea d), do 
artigo 73.º.

Justificação

Convém esclarecer que o artigo 115° só é relevante para as informações que se incluem na 
“zona cinzenta”, ou seja, que não constam especificamente da lista referida no nº 1 do artigo 
116º (informações sempre não confidenciais ou sempre confidenciais). Logo que o pedido de 
acesso às informações seja deferido, estas informações devem ser publicamente 
disponibilizadas da mesma maneira que as informações que são sempre não confidenciais.

Alteração 44
Artigo 115, n° 2

2. Sempre que se fizer à Agência um pedido 
de acesso a documentos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001, aquela 
deve fazer a consulta a terceiros prevista no 
n.º 4 do artigo 4.º do referido regulamento, 
em conformidade com o segundo e o 
terceiro parágrafos.

2. Sempre que, ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 1049/2001, se fizer à Agência um 
pedido de acesso a informações que não 
constem da lista referida no nº 1 do artigo 
116º, para os quais tenha sido solicitada 
por terceiros a confidencialidade, aquela 
deve fazer a consulta a terceiros prevista no 
n.º 4 do artigo 4.º do referido regulamento, 
em conformidade com o segundo e o 
terceiro parágrafos.

A Agência informará o registando, o 
potencial registando, o utilizador a jusante, o 
requerente ou outro interessado directo no 
pedido. O interessado directo pode 
apresentar uma declaração no prazo de 30 
dias identificando as informações 
abrangidas pelo pedido que entender serem 
comercialmente sensíveis e cuja divulgação 
pode prejudicá-lo a nível comercial e que, 
por conseguinte, pretende manter em 

A Agência informará o registando e, se for o 
caso, o potencial registando, o utilizador a 
jusante, o requerente ou outro interessado 
directo no pedido.
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segredo relativamente a terceiros, com
excepção das autoridades competentes, da 
Agência e da Comissão. Esses casos devem 
ser justificados.
Essa declaração será analisada pela 
Agência, que decidirá, com base na 
justificação apresentada, da aceitação da 
declaração antes de decidir conceder ou 
não o pedido de acesso a documentos. A 
Agência informará o interessado directo
que pode, em conformidade com os artigos 
87.º, 88.º e 89.º, interpor recurso junto da 
Câmara de Recurso contra qualquer decisão 
da Agência de não aceitar a declaração, no 
prazo de 15 dias após a decisão. Esse 
recurso terá um efeito suspensivo. A Câmara 
de Recurso tomará uma decisão no prazo de 
30 dias.

No prazo de 15 dias úteis a contar da data 
de registo do pedido, a Agência informará o 
requerente, o registando, o potencial 
registando, o utilizador a jusante ou outro 
interessado directo da sua decisão, os quais 
poderão, em conformidade com os artigos 
87.º, 88.º e 89.º, interpor recurso junto da 
Câmara de Recurso contra qualquer decisão 
no prazo de 15 dias. Esse recurso terá um 
efeito suspensivo. A Câmara de Recurso 
tomará uma decisão no prazo de 30 dias.

Justificação

O prazo-limite para a decisão inicial deve ser conforme com as disposições da Convenção de 
Aarhus e do Regulamento 1049/2001 que prevê a disponibilização das informações 
solicitadas no prazo de um mês. Permite igualmente a todas as partes recorrer de uma 
decisão, incluindo aquelas a quem tenha sido indeferido um pedido de acesso a informações.

As expressões "comercialmente sensíveis" e "cuja divulgação pode prejudicá-lo a nível 
comercial" do texto não são reconhecidas na Convenção de Aarhus. A possibilidade remota 
de prejuízo é insuficiente para abrir uma excepção tal como estabelecida no n° 4, alínea d) 
do artigo 4° da Convenção de Aarhus.

A Agência deve não só considerar a justificação do registando, como também as das outras 
partes.

Alteração 45
Artigo 115, n° 3

3. O acesso às informações não 
confidenciais apresentadas nos termos do 
presente regulamento será permitido, no 
tocante a documentos detidos pelas 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, em conformidade com a 
Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. Os Estados-Membros 
assegurarão o estabelecimento de um 

3. O acesso às informações não 
identificadas no artigo 116° apresentadas 
nos termos do presente regulamento será 
permitido, no tocante a documentos detidos 
pelas autoridades competentes dos 
Estados-Membros, em conformidade com a 
Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho. Os Estados-Membros 
assegurarão o estabelecimento de um 
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sistema mediante o qual qualquer parte 
interessada possa interpor recurso, com 
efeito suspensivo, contra decisões tomadas 
em relação ao acesso a documentos.

sistema mediante o qual qualquer parte 
interessada possa interpor recurso, com 
efeito suspensivo, contra decisões tomadas 
em relação ao acesso a documentos. A 
decisão relativa ao recurso será tomada no 
prazo de 30 dias.

Justificação

Convém esclarecer que o artigo 115° só é relevante para as informações que se incluem na 
“zona cinzenta”, ou seja, que não constam especificamente da lista referida no nº 1 do artigo 
116º (informações sempre não confidenciais ou sempre confidenciais). É necessário um 
prazo-limite para as decisões relativas aos recursos.

Alteração 46
Artigo 116, título

Confidencialidade Transparência e confidencialidade

Justificação

O título deve reflectir de modo equilibrado o conteúdo do artigo.

Alteração 47
Artigo 116, n° 1

1. Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações: 

1. Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações: 

a) O(s) nome(s) comercial(ais) da 
substância;

a) O(s) nome(s) comercial(ais) da 
substância;

b) O nome na nomenclatura IUPAC, para as 
substâncias perigosas na acepção da 
Directiva 67/548/CEE;

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) Os dados físico-químicos relativos à 
substância, ao percurso e ao destino 
ambiental;

d) Os dados físico-químicos relativos à 
substância, ao percurso e ao destino 
ambiental;

e) O resultado de cada estudo toxicológico e 
ecotoxicológico; 

e) O resultado de cada estudo toxicológico e 
ecotoxicológico; 

f) O nível determinado de exposição sem 
efeitos (DNEL) ou a concentração 
previsivelmente sem efeitos (PNEC) 

f) O nível determinado de exposição sem 
efeitos (DNEL) ou a concentração 
previsivelmente sem efeitos (PNEC) 
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estabelecidos em conformidade com o anexo 
I;

estabelecidos em conformidade com o anexo 
I;

g) 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;

g) 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;

h) As orientações para a utilização segura 
em conformidade com o ponto 4 do anexo 
IV;

h) As orientações para a utilização segura 
em conformidade com o ponto 4 do anexo 
IV;

i) As informações constantes da ficha de 
segurança, excepto o nome da empresa ou 
quando essas informações forem 
consideradas como confidenciais mediante a
aplicação do n.º 2; 

i) As informações constantes da ficha de 
segurança, excepto o nome da empresa ou 
quando essas informações forem 
consideradas como confidenciais mediante a 
aplicação do n.º 2; 

j) Se forem solicitados de acordo com o 
anexo VII ou com o anexo VIII, os métodos 
de análise que permitem observar uma 
substância perigosa após a sua introdução no 
ambiente e determinar a exposição humana 
directa a essa mesma substância;

j) Se forem solicitados de acordo com o 
anexo VII ou com o anexo VIII, os métodos 
de análise que permitem observar uma 
substância perigosa após a sua introdução no 
ambiente e determinar a exposição humana 
directa a essa mesma substância;

k) O facto de terem sido realizados ensaios 
em animais vertebrados.

k) O facto de terem sido realizados ensaios 
em animais vertebrados.

k bis) o nome do registando;
k ter) a estrutura química/estruturas 
químicas da substância;
k quater) o intervalo de tonelagem da 
substância;
k quinquies) o volume total de uma 
substância no mercado da União com base 
em classes de volumes;
k sexies) as categorias de utilização;
k septies) a lista dos ingredientes presentes 
nas preparações;
k octies) o relatório de segurança química.

Justificação

A lista de informações que nunca são confidencias é demasiado restrita. Não há razão para 
manter confidenciais os nomes de registandos, nem as informações relativas à tonelagem ou 
às categorias de utilização. Estas informações são importantes para a protecção do ambiente 
e devem ser publicadas, em consonância com as disposições da Convenção de Aahrus. O 
nome do registando é necessário para eliminar quaisquer obstáculos à partilha de dados e à 
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sua execução e para permitir ao público compreender quem é responsável pelo fabrico e a 
importação de uma substância química em particular. Afigurar-se-ia contrário à noção de 
transparência e à solidez de um sistema isento de toda e qualquer corrupção que o nome de 
um candidato seja retido.

Alteração 48
Artigo 116, n° 2, alínea a)

a) Os pormenores acerca da composição 
completa de uma preparação;

a) Os pormenores quantitativos acerca da 
composição completa de uma preparação;

Justificação

A informação ao público sobre a composição integral das preparações já se encontra 
estabelecida para os produtos cosméticos e os detergentes. Por conseguinte, a 
confidencialidade deverá restringir-se às informações quantitativas.

Alteração 49
Anexo I, ponto 0.5, n° 4

Se, em resultado das etapas 1 a 4, o 
fabricante ou importador concluir que a 
substância ou preparação satisfaz os critérios 
para ser classificada de perigosa da Directiva 
67/548/CEE ou da Directiva 1999/45/CE ou 
é PBT ou mPmB, a avaliação de segurança 
química contemplará ainda as seguintes 
etapas:

Se, em resultado das etapas 1 a 4, o 
fabricante ou importador concluir que a 
substância ou preparação satisfaz os critérios 
para ser classificada de perigosa da Directiva 
67/548/CEE ou da Directiva 1999/45/CE ou 
é PBT ou mPmB ou que existem outros 
motivos razoáveis que suscitem 
preocupação, a avaliação de segurança 
química contemplará ainda as seguintes 
etapas:

Justificação

Não se afigura razoável eliminar automaticamente a avaliação da exposição e a 
caracterização de riscos para as substâncias que não serão classificadas ou que não são 
PBT/mPmB. Por exemplo, a exposição a um volume elevado de substâncias utilizadas 
localmente em maiores quantidades pode, por exemplo, ter repercussões no ambiente local, 
mesmo que a substância não responda aos requisitos de classificação ambiental.

Alteração 50
Anexo I, ponto 0.5, n° 1.4.1

1.4.1. Com base nos resultados das três 
primeiras etapas, deverão ser determinados 

1.4.1. Com base nos resultados das três 
primeiras etapas, deverão ser determinados 
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para a substância um ou mais DNEL que 
reflictam a(s) via(s), a duração e a 
frequência prováveis de exposição. Em 
função do perfil ou perfis de exposição, 
poderá ser suficiente um único DNEL. 
Todavia, atentos os dados disponíveis e o 
perfil ou perfis de exposição do ponto 5 do 
relatório de segurança química, pode ser 
necessário determinar 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 (por exemplo, crianças e 
mulheres grávidas), bem como para 
diferentes vias de exposição. Será necessária 
uma justificação pormenorizada, 
especificando, nomeadamente, as razões de 
escolha dos dados utilizados, a via de 
exposição (oral, dérmica 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 determinado um DNEL 
para cada via de exposição e para a 
exposição resultante da combinação de todas 
essas vias. Na determinação de um DNEL 
serão tidos em conta, nomeadamente, os 
seguintes factores:

para a substância um ou mais DNEL que 
reflictam a(s) via(s), a duração e a 
frequência prováveis de exposição. Em 
função do perfil ou perfis de exposição, 
poderá ser suficiente um único DNEL. 
Todavia, atentos os dados disponíveis e o 
perfil ou perfis de exposição do ponto 5 do 
relatório de segurança química, pode ser 
necessário determinar DNEL diferentes para 
cada população humana pertinente (por 
exemplo, trabalhadores, consumidores e 
pessoas que possam ser expostas 
indirectamente, através do ambiente) e para 
populações vulneráveis, bem como para 
diferentes vias de exposição. Será necessária 
uma justificação pormenorizada, 
especificando, nomeadamente, as razões de 
escolha dos dados utilizados, a via de 
exposição (oral, dérmica 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 determinado um DNEL 
para cada via de exposição e para a 
exposição resultante da combinação de todas 
essas vias. Na determinação de um DNEL 
serão tidos em conta, nomeadamente, os 
seguintes factores:

i) As incertezas decorrentes, entre outros 
factores, da variabilidade dos dados 
experimentais e da variação dentro da 
mesma espécie e entre espécies;

i) As incertezas decorrentes, entre outros 
factores, da variabilidade dos dados 
experimentais e da variação dentro da 
mesma espécie e entre espécies;

ii) A natureza e a gravidade do efeito; ii) A natureza e a gravidade do efeito;
iii) A população humana à qual se aplica a 
informação quantitativa e/ou qualitativa de 
exposição.

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

iv) As sensibilidades específicas das 
populações vulneráveis;
v) Quaisquer indícios de efeitos atípicos, 
especialmente nos casos em que o modo de 
acção permanece desconhecido ou que não 
é suficientemente caracterizável;
vi) Eventual exposição simultânea a outras 
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substâncias químicas.

Justificação

O Parlamento Europeu considerou que "a protecção da saúde das crianças contra doenças 
causadas pelo ambiente constitui um investimento essencial para assegurar um 
desenvolvimento humano e económico adequado" (relatório Paulsen sobre uma estratégia 
europeia de ambiente e saúde) e solicitou a aplicação de restrições específicas a substâncias 
químicas para grupos de risco da população (relatório Ries sobre o plano de acção europeu 
em prol do ambiente e da saúde). O sistema REACH não deve ser apenas considerado uma 
oportunidade especial para proteger a saúde dos trabalhadores, mas também dos grupos 
mais vulneráveis à exposição a substâncias químicas.
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