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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar 
ou alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar 
ou alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria  dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 
registo, à avaliação, à autorização e à restrição dos produtos químicos (REACH), que 
cria a Agência Europeia dos Produtos Químicos e que altera a Directiva 1999/45/CE e o 
Regulamento (CE) nº .../... {relativo aos Poluentes Orgânicos Persistentes}
(COM(2003) 644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2003)0644)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 95º do Tratado CE, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C5-0530/2003),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da 
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, da Comissão dos 
Orçamentos, da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão dos Assuntos Jurídicos, da Comissão dos 
Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros e da Comissão do Comércio Internacional
(A6-0000/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 3 BIS (novo)

(3 bis) O plano de acção adoptado em 4 de 
Setembro de 2002 pela Cimeira Mundial 
de Joanesburgo sobre o Desenvolvimento 
Sustentável prevê que, até 2020, as 
substâncias químicas devem ser 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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produzidas e utilizadas de forma a não 
causar danos à saúde humana e ao meio 
ambiente.

Justificação

Importa recordar que o objectivo de produzir e utilizar, a prazo, exclusivamente substâncias 
químicas que não lesem a saúde humana e o meio ambiente é um compromisso assumido não 
apenas pela União Europeia, mas à escala mundial.

Alteração 2
CONSIDERANDO 7

(7) Um objectivo importante do novo 
sistema a estabelecer ao abrigo do presente 
regulamento é promover a substituição de 
substâncias perigosas por substâncias ou 
tecnologias menos perigosas sempre que 
existam alternativas adequadas. O presente 
regulamento não afecta a aplicação das 
directivas relativas à protecção dos 
trabalhadores, em especial a Directiva 
90/394/CEE do Conselho, de 28 de Junho 
de 1990, relativa à protecção dos 
trabalhadores contra riscos ligados à 
exposição a agentes cancerígenos durante o 
trabalho (sexta Directiva especial na 
acepção do n.º 1 do artigo 16.º da Directiva 
89/391/CE), segundo a qual as entidades 
patronais devem eliminar as substâncias 
perigosas, sempre que tal for tecnicamente 
possível, ou substituí-las por outras de 
menor perigo.

(7) Um objectivo importante do novo 
sistema a estabelecer ao abrigo do presente 
regulamento é garantir a substituição de 
substâncias perigosas por substâncias ou 
tecnologias menos perigosas sempre que 
existam alternativas adequadas. O 
presente regulamento não afecta a 
aplicação das directivas relativas à 
protecção dos trabalhadores, em especial a 
Directiva 90/394/CEE do Conselho, de 
28 de Junho de 1990, relativa à protecção 
dos trabalhadores contra riscos ligados à 
exposição a agentes cancerígenos durante o 
trabalho (sexta Directiva especial na 
acepção do n.º 1 do artigo 16.º da Directiva 
89/391/CE), segundo a qual as entidades 
patronais devem eliminar as substâncias 
perigosas, sempre que tal for tecnicamente 
possível, ou substituí-las por outras de 
menor perigo. Neste contexto, os Estados-
Membros dispõem da faculdade de impor, 
quando entendam necessário, normas de 
segurança mais elevadas a nível nacional.

Justificação

O objectivo principal consiste em substituir as substâncias perigosas por outras menos 
perigosas.

Trata-se de uma importante consequência do disposto no artigo 137º CE (base jurídica para 
a legislação que tutela os trabalhadores).
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Alteração 3
CONSIDERANDO 8 BIS (novo)

(8 bis) Os produtores, importadores e 
utilizadores a jusante de uma substância, 
estreme ou em preparações ou artigos, são 
obrigados a fabricar, importar, utilizar ou 
colocar no mercado essa substância de 
forma a que, em condições razoavelmente 
previsíveis, não cause danos à saúde 
humana nem ao ambiente.

Justificação

Introduz-se o princípio geral do dever de diligência. Dado que o REACH não cobre todas as 
utilizações das substâncias químicas, é importante, do ponto de vista da protecção da saúde 
humana e do meio ambiente, prever um dever geral de diligência no tocante à produção e à 
utilização de substâncias. A introdução deste princípio não seria mais do que uma 
transferência para o plano regulamentar dos compromissos voluntariamente assumidos pela 
indústria do sector (por ex., Programa Responsibile Care).

Alteração 4
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 Comissão conceda 
autorizações de vigência limitada para a 
colocação no mercado e a utilização das 
substâncias que suscitam as maiores 
preocupações, se não existirem 
substâncias nem tecnologias alternativas 
apropriadas, se a utilização dessas 
substâncias puder ser justificada por 
motivos de ordem socioeconómica e se os 
riscos decorrentes da sua utilização 
estiverem adequadamente controlados.

Justificação

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

Alteração 5
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CONSIDERANDO 16

(16) A experiência tem mostrado que é 
inadequado exigir aos Estados-Membros 
que avaliem os riscos de todas as 
substâncias químicas. Por conseguinte, 
essa responsabilidade deverá ser atribuída, 
em primeiro lugar, às empresas que 
fabricam ou importam essas substâncias, 
mas apenas quando o façam em 
quantidades superiores a um determinado 
volume, por forma a permitir-lhes suportar 
os encargos associados. Essas empresas 
devem tomar as medidas de gestão dos 
riscos necessárias, em conformidade com a 
respectiva avaliação dos riscos das suas 
substâncias.

(16) A experiência tem mostrado que é 
inadequado exigir aos Estados-Membros 
que avaliem os riscos de todas as 
substâncias químicas. Por conseguinte, 
essa responsabilidade deverá ser atribuída, 
em primeiro lugar, às empresas que 
fabricam ou importam essas substâncias, 
mas apenas quando o façam em 
quantidades superiores a um determinado 
volume, por forma a permitir-lhes suportar 
os encargos associados. Essas empresas 
devem tomar as medidas de gestão dos 
riscos necessárias, em conformidade com a 
respectiva avaliação dos riscos das suas 
substâncias, o que inclui o dever de 
descrever, documentar e comunicar de 
forma transparente e apropriada os riscos 
inerentes à produção, utilização e 
eliminação de cada substância. Os 
produtores e os utilizadores a jusante 
deveriam seleccionar uma substância, 
para efeitos de produção e utilização, com 
base nas substâncias mais seguras 
disponíveis.

Justificação

Introduz-se o princípio do "dever de diligência".

Alteração 6
CONSIDERANDO 24

(24) Os requisitos para a produção de 
informação sobre as substâncias devem ser 
escalonados de acordo com o volume de 
produção ou de importação de uma 
substância, dado que este indica o potencial 
de exposição do homem e do ambiente às 
substâncias e deve ser descrito em 
pormenor.

(24) Os requisitos para a produção de 
informação sobre as substâncias devem ser 
escalonados de acordo com o volume de 
produção ou de importação de uma 
substância, dado que este indica o potencial 
de exposição do homem e do ambiente às 
substâncias e deve ser descrito em 
pormenor. Este critério poderia ser alvo de
revisão por parte da Comissão e, 
eventualmente, ser modificado ou 
associado a outros critérios de natureza 
qualitativa, como a perigosidade 
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intrínseca, a utilização e a exposição.

Justificação

Prevê-se a possibilidade de a Comissão rever os critérios para o estabelecimento de 
prioridades  em matéria de registo das substâncias.

Alteração 7
CONSIDERANDO 34

(34) É conveniente reduzir ao mínimo o 
número de animais vertebrados usados para 
fins experimentais, de acordo com as 
disposições da Directiva 86/609/CEE; 
sempre que possível, deve evitar-se a 
utilização de animais, recorrendo a 
métodos alternativos validados pelo Centro 
Europeu de Validação de Métodos 
Alternativos de Ensaio ou por outros 
organismos internacionais.

(34) É conveniente reduzir ao mínimo o 
número de animais vertebrados usados para 
fins experimentais, de acordo com as 
disposições da Directiva 86/609/CEE; 
sempre que possível, deve evitar-se a 
utilização de animais, recorrendo a 
métodos alternativos validados pelo Centro 
Europeu de Validação de Métodos 
Alternativos de Ensaio ou por outros 
organismos internacionais. Para o efeito, 
deverá ser obrigatório partilhar e 
transmitir conjuntamente as informações 
resultantes de experiências com animais 
vertebrados e outras informações
passíveis de evitar a realização de ensaios 
em animais.

Justificação

Por via da presente alteração, fica claro que deverão ser partilhadas todas as informações 
que possam ser úteis para evitar experiências com animais. 

Alteração 8
CONSIDERANDO 34 BIS (novo)

(34 bis) Uma melhor coordenação de 
recursos a nível comunitário contribuirá 
para aprofundar os conhecimentos 
científicos indispensáveis ao 
desenvolvimento de métodos alternativos 
às experiências com animais vertebrados. 
É fundamental, neste aspecto, que a 
Comunidade prossiga e intensifique os 
seus esforços, e adopte as medidas 
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necessárias, designadamente através do 
Sétimo Programa-Quadro de Investigação 
e Desenvolvimento Tecnológico, a fim de 
promover a investigação e a definição de 
novos métodos alternativos que não 
impliquem a utilização de animais.

Justificação

Recorda-se o compromisso da Comunidade de promover métodos alternativos às 
experiências com animais, já incorporado na Directiva 2003/15/CE, relativa aos cosméticos.

Alteração 9
CONSIDERANDO 41 BIS (novo)

(41 bis) O desenvolvimento de um sistema 
de comunicação assente no risco que seja  
apropriado e coerente facultará aos 
consumidores a informação e as 
recomendações necessárias para lhes 
permitir gerir com segurança e eficácia os 
riscos advenientes da utilização de um 
artigo que contenha substâncias 
químicas. Haveria ainda que examinar a 
possibilidade de facultar informações 
complementares através de páginas na 
Internet e de campanhas educativas, no 
intuito de dar cumprimento ao direito que 
assiste aos consumidores de serem 
informados sobre os artigos que utilizam. 
Estes factores aumentarão o grau de 
utilização segura das substâncias 
químicas e das respectivas preparações e 
intensificarão a confiança dos 
consumidores na utilização de artigos que 
contenham substâncias químicas.

Justificação

O desenvolvimento de um sistema de comunicação é fundamental para aumentar a confiança 
dos consumidores.
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Alteração 10
CONSIDERANDO 49

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

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

Justificação

É a Agência que estabelece a lista prioritária das substâncias que são alvo de avaliação 
pelos Estados-Membros.

Alteração 11
CONSIDERANDO 50

(50) O acordo comum entre as 
autoridades dos Estados-Membros sobre 
os seus projectos de decisões constitui a 
base para um sistema eficaz que respeite o 
princípio da subsidiariedade, mantendo, ao 
mesmo tempo, o mercado interno. Se um 
ou mais Estados-Membros ou a Agência
não concordarem com um projecto de 
decisão, esta deverá ser submetida ao 
procedimento centralizado. A Agência 
deve adoptar as decisões na sequência da 

(50) O acordo unânime no Comité dos 
Estados-Membros da Agência sobre um 
projecto de decisão constitui a base para 
um sistema eficaz que respeite o princípio 
da subsidiariedade, mantendo, ao mesmo 
tempo, o mercado interno. Em caso de 
desacordo sobre uma decisão da Agência, 
essa decisão deverá ser submetida ao 
procedimento centralizado. A Agência 
deve adoptar as decisões na sequência da 
aplicação destes procedimentos. 
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aplicação destes procedimentos.

Justificação

Relacionada com a alteração ao considerando 49.

Alteração 12
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 
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.

(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 não existem substâncias 
nem tecnologias alternativas adequadas, 
que os benefícios para a sociedade 
advenientes da utilização dessas 
substâncias prevalecem face aos riscos 
que comportam e que os riscos estão 
adequadamente controlados. A autoridade 
que concede a autorização deve, então, 
verificar o cumprimento desses requisitos, 
por meio de um procedimento de 
autorização baseado nos pedidos das 
empresas. Dado que as autorizações devem 
garantir um elevado nível de protecção em 
todo o mercado interno, é adequado que a 
Comissão seja a autoridade que concede a 
autorização.

Justificação

O objectivo principal do procedimento de autorização deve consistir na substituição das 
substâncias com riscos muito elevados por outras mais seguras. Só quando essa substituição 
não for possível é que serão tidos em consideração os benefícios socioeconómicos. O 
"controlo adequado" da substância é um critério secundário para efeitos de concessão da 
autorização.
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Alteração 13
CONSIDERANDO 55

(55) A Agência deve aconselhar sobre a 
definição de prioridades quanto às 
substâncias que devem ser submetidas ao 
procedimento de autorização, para garantir 
que as decisões reflectem as necessidades 
da sociedade, bem como os conhecimentos 
científicos e os seus progressos.

(55) A Agência deve estabelecer a ordem
de prioridades quanto às substâncias que 
devem ser submetidas ao procedimento de 
autorização, para garantir que as decisões 
reflectem as necessidades da sociedade, 
bem como os conhecimentos científicos e 
os seus progressos.

Justificação

É a Agência que estabelece a lista prioritária das substâncias que são alvo de avaliação 
pelos Estados-Membros.

Alteração 14
CONSIDERANDO 71

(71) Por uma questão de eficiência, o 
pessoal da Secretaria da Agência deve 
essencialmente executar tarefas 
técnico-administrativas e científicas sem 
fazer apelo aos recursos científicos e 
técnicos dos Estados-Membros; o director 
executivo deve assegurar a execução 
eficiente das tarefas da Agência, de forma 
independente. Para garantir que a Agência 
desempenhe as suas funções, o Conselho 
de Administração deve ser constituído de 
tal forma que possa assegurar o mais alto 
nível de competências e um vasto leque de 
conhecimentos especializados no domínio 
da segurança ou da regulamentação dos 
produtos químicos.

(71) Por uma questão de eficiência, o 
pessoal da Agência deve essencialmente 
executar tarefas técnico-administrativas e 
científicas sem fazer apelo aos recursos 
científicos e técnicos dos
Estados-Membros; o director executivo 
deve assegurar a execução eficiente das 
tarefas da Agência, de forma independente. 
Para garantir que a Agência desempenhe as 
suas funções, o Conselho de Administração 
deve ser constituído de tal forma que possa 
assegurar o mais alto nível de 
competências e um vasto leque de 
conhecimentos especializados no domínio 
da segurança ou da regulamentação dos 
produtos químicos.

Justificação

Supérfluo.

Alteração 15
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CONSIDERANDO 91 BIS (novo)

(91 bis) A Comissão deveria examinar a 
oportunidade 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 
preceituadas no presente regulamento.

Justificação

Uma marca a apor nos artigos permitiria o reconhecimento e a promoção dos agentes que 
cumprem as obrigações previstas no presente Regulamento.

Alteração 16
CONSIDERANDO 100

(100) É conveniente que as disposições do
presente regulamento entrem em vigor de 
forma faseada, a fim de facilitar a transição 
para o novo sistema; além disso, a entrada 
em vigor gradual das disposições deverá 
permitir que todas as partes envolvidas -
autoridades, empresas e outras partes 
interessadas - concentrem os seus recursos 
na preparação para novas funções na altura 
certa.

(100) É conveniente que as disposições do 
presente regulamento entrem em vigor de 
forma faseada, a fim de facilitar a transição 
para o novo sistema; além disso, a entrada 
em vigor gradual das disposições deverá 
permitir que todas as partes envolvidas -
autoridades, empresas e outras partes 
interessadas - concentrem os seus recursos 
na preparação para novas obrigações na 
altura certa, inclusive através da 
celebração de acordos voluntários, 
coordenados pela Comissão, entre a 
indústria e outras partes interessadas.

Justificação

Prevê-se a celebração de acordos voluntários, enquanto instrumento de integração na 
presente legislação.

Alteração 17
ARTIGO 1, NÚMERO 3, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

Tal inclui o dever de descrever, 
documentar e comunicar de forma 
transparente e apropriada os riscos 
inerentes à produção, utilização e 
eliminação das substâncias em causa. As 
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substâncias seleccionadas pelos 
produtores e pelos utilizadores a jusante, 
para efeitos de produção e utilização, 
serão as substâncias mais seguras que se 
encontrem disponíveis.

Justificação

Introduz-se o princípio do "dever de diligência".

Alteração 18
ARTIGO 4, NÚMERO 1, ALÍNEA E BIS) (nova)

e bis) Como ingrediente em produtos 
cosméticos que recaiam no âmbito de 
aplicação da Directiva 76/768/CEE do 
Conselho1.
1  JO L 262 de 27.9.1976, p. 169.

Justificação

Os produtos cosméticos e respectivos ingredientes são abrangidos pela Directiva 
76/768/CEE. O artigo 4º-A da Directiva 2003/15/CE1, que altera a Directiva de 1976, proíbe, 
na Comunidade, que os ingredientes dos cosméticos sejam testados em animais após 11 de 
Março de 2009 e restringe a comercialização de produtos cosméticos que tenham sido 
testados  em animais. Dado que os ensaios relativos aos ingredientes dos cosméticos estão 
amplamente cobertos pela Directiva específica, o disposto no presente Regulamento não deve 
ser aplicável às substâncias utilizadas como ingredientes nos produtos cosméticos.

Alteração 19
ARTIGO 6 BIS (novo)

Artigo 6º bis
Marca europeia de qualidade

Até ...*, a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório e, se necessário, uma proposta 
legislativa, sobre a criação de uma marca 
europeia de qualidade destinada a 
reconhecer e promover os artigos que, ao 
longo de todo o processo de produção, 
tenham sido obtidos em observância das 

  
1 JO L 66 de 11.3.2003, p. 26.
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obrigações preceituadas no presente 
regulamento.
*Dois anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Justificação

Uma marca a apor nos artigos permitiria reconhecer e promover os agentes que tivessem 
respeitado as obrigações decorrentes do presente regulamento.

Alteração 20
ARTIGO 9, ALÍNEA A), SUBALÍNEA V)

v) orientações para a utilização segura da 
substância, conforme especificado no 
ponto 5 do anexo IV,

v) orientações para a utilização segura da 
substância, conforme especificado no 
ponto 5 do anexo IV, incluindo instruções 
respeitantes às utilizações que o 
registando desaconselhe; 

Justificação

Garante-se, assim, que os produtores indiquem claramente aos utilizadores a jusante se 
existem utilizações da substância que desaconselham.

Alteração 21
ARTIGO 9, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

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 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.

Alteração 22
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ARTIGO 12, NÚMERO 2, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

Os métodos em referência serão revistos e 
aperfeiçoados regularmente, no intuito de 
restringir as experiências com animais 
vertebrados e o número de animais 
empregues. 

Justificação

A simples revisão e actualização dos métodos actualmente repertoriados no Anexo X 
permitiria reduzir o número de experiências com animais. É, por conseguinte, necessário, 
que esta operação seja regularmente efectuada.

Alteração 23
ARTIGO 13, NÚMEROS 7 BIS E 7 TER (novos)

7 bis. O fabricante ou o importador de 
uma substância ou de uma preparação 
que forneça essa substância ou essa 
preparação a um utilizador a jusante 
facultará, a pedido do utilizador a jusante 
e na medida em que tal possa ser 
razoavelmente exigido, a informação 
necessária para que sejam avaliados os 
efeitos da substância ou da preparação na 
saúde humana ou no ambiente, 
relativamente às operações e à utilização 
indicadas pelo utilizador a jusante no seu 
pedido. 
7 ter. O utilizador a jusante facultará, a 
pedido do seu fornecedor e na medida em 
que tal possa ser razoavelmente exigido, a 
informação necessária ao fornecedor 
para que sejam avaliados os efeitos da 
substância ou da preparação na saúde 
humana ou no ambiente, relativamente às 
operações e à utilização da substância ou 
da preparação pelo utilizador a jusante. 

Justificação

A comunicação entre os intervenientes na cadeia de produção não se deve cingir ao mero 
intercâmbio de informações no intuito de respeitar as disposições do regulamento. A 
responsabilidade ao longo de toda a cadeia de abastecimento deve ser considerada uma 
forma de interacção e de comunicação entre os fornecedores e os utilizadores, a montante  e 
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a jusante.

Alteração 24
ARTIGO 19, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 3

No caso dos registos de substâncias de 
integração progressiva apresentados dois 
meses antes da data-limite relevante 
estipulada no artigo 21.º, tal como referido 
no n.º 2 do artigo 18.º, um registando pode 
continuar o fabrico ou a importação da 
substância durante três meses após essa 
data-limite ou até à rejeição pela Agência, 
consoante a data que ocorra primeiro.

No caso dos registos de substâncias de 
integração progressiva apresentados dois 
meses antes da data-limite relevante 
estipulada no artigo 21.º, tal como referido 
no n.º 2 do artigo 18.º, um registando pode 
continuar o fabrico ou a importação da 
substância durante três meses após essa 
data-limite ou até à  eventual rejeição pela 
Agência, consoante a data que ocorra 
primeiro.

Justificação

A alteração visa tornar o texto mais claro.

Alteração 25
ARTIGO 21, NÚMERO 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 relativamente 
às quais se saiba que satisfazem os 
critérios de autorização nos termos do 
artigo 54º, 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

A fim de garantir uma protecção adequada da saúde humana e do ambiente, importa inserir 
também no sistema de registo, desde o início, todas as substâncias que se saiba que 
correspondem aos critérios de autorização, como PBT, mPmB e outras substâncias 
extremamente problemáticas.
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Alteração 26
ARTIGO 26, NÚMERO 2, ALÍNEA A)

a) Do prazo fixado no n.º 1 do artigo 21.º 
no tocante às substâncias de integração 
progressiva fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 
1 000 toneladas por ano;

a) Do prazo fixado no n.º 1 do artigo 21.º 
no tocante às substâncias de integração 
progressiva fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 
1 000 toneladas por ano, assim como às 
substâncias classificadas como 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas 
para a reprodução das categorias 1 e 2, de 
acordo com a Directiva 67/548/CEE, ou 
sujeitas aos critérios de autorização nos 
termos do artigo 54º, e fabricadas ou 
importadas na Comunidade em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano;

Justificação

É necessário assegurar a conjugação com o artigo 21º no que diz respeito aos prazos 
relativos às substâncias existentes.

Alteração 27
ARTIGO 26, NÚMERO 2, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

Quem dispuser de estudos ou informações 
sobre uma substância resultantes de 
experiências com animais vertebrados é 
obrigado a transmitir essas informações à 
Agência o mais tardar dezoito meses antes 
do prazo estipulado no nº 1 do artigo 21º.

Justificação

Antecipar o prazo para transmitir as informações resultantes de experiências com animais 
permite evitar a duplicação destas últimas e, simultaneamente, tem por consequência uma 
redução dos encargos para as empresas, sobretudo PME.

Alteração 28
ARTIGO 26, NÚMERO 3 BIS (novo)

3 bis. Os fabricantes e os importadores 
transmitirão à Agência as informações de 
que disponham resultantes de 
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experiências com animais vertebrados e 
outras informações passíveis de evitar 
experiências com animais, inclusivamente 
no que respeita às substâncias que 
tenham deixado de fabricar ou importar. 
Os registandos que venham 
subsequentemente a utilizar essas 
informações participarão em partes iguais 
na partilha dos custos relativos à criação 
de tais informações. Quem venha a dispor 
de resultados de estudos ou de outras 
informações sobre uma substância 
resultantes de experiências com animais 
vertebrados após expirar o prazo referido 
no nº 2, primeiro parágrafo bis, é 
obrigado a transmitir essas informações à 
Agência.

Justificação

Com a presente alteração, esclarece-se o facto de que todas as informações que possam ser 
úteis para evitar expêriências com animais devem ser partilhadas, evitando-se a duplicação 
de tais experiências e reduzindo-se simultaneamente os encargos para as empresas, 
sobretudo para as PME.

Alteração 29
ARTIGO 29, NÚMERO 1 

1. Sempre que uma substância ou 
preparação cumprir os critérios para a sua 
classificação como perigosa nos termos das 
Directivas 67/548/CEE ou 1999/45/CE, o 
responsável pela colocação no mercado 
dessa substância ou preparação, quer se 
trate do fabricante, do importador, de um 
utilizador a jusante ou de um distribuidor, 
fornecerá ao destinatário, que é um 
utilizador a jusante ou um distribuidor da 
substância ou da preparação, uma ficha de 
segurança elaborada em conformidade com 
o anexo Ia.

1. Sempre que uma substância ou 
preparação cumprir os critérios para a sua 
classificação como perigosa nos termos das 
Directivas 67/548/CEE ou 1999/45/CE, o 
responsável pela colocação no mercado 
dessa substância ou preparação, quer se 
trate do fabricante, do importador, de um 
utilizador a jusante ou de um distribuidor, 
fornecerá gratuitamente ao destinatário, 
que é um utilizador a jusante ou um 
distribuidor da substância ou da 
preparação, uma ficha de segurança  
relativa à substância ou à preparação 
elaborada em conformidade com o anexo 
Ia.

Justificação

Os produtores, importadores e utilizadores a jusante devem ter a possibilidade de optar por 
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elaborar as suas próprias fichas de segurança sobre substâncias ou preparações. Com a 
presente alteração, fica claro que a ficha de segurança é fornecida gratuitamente aos 
utilizadores a jusante e aos distribuidores.

Alteração 30
ARTIGO 29, NÚMERO 3

3. Se uma preparação não cumprir os 
critérios para a sua classificação como 
perigosa nos termos dos artigos 5.º, 6.º e 
7.º da Directiva 1999/45/CE, mas se 
contiver, numa concentração individual 
que seja igual ou superior a 1%, em massa, 
no caso das preparações não gasosas, ou 
igual ou superior a 0,2%, em volume, no 
caso das preparações gasosas, pelo menos 
uma substância com efeitos perigosos para 
a saúde ou para o ambiente, ou uma 
substância para a qual a regulamentação 
comunitária preveja limites de exposição 
no local de trabalho, o responsável pela 
colocação no mercado dessa preparação, 
quer se trate do fabricante, do importador, 
de um utilizador a jusante ou de um 
distribuidor, fornecerá, a pedido de um 
utilizador a jusante, uma ficha de 
segurança elaborada em conformidade com 
o ponto 4 do anexo Ia.

3. Se uma preparação não cumprir os 
critérios para a sua classificação como 
perigosa nos termos dos artigos 5.º, 6.º e 
7.º da Directiva 1999/45/CE, mas se 
contiver, numa concentração individual 
que seja igual ou superior a 1%, em massa, 
no caso das preparações não gasosas, ou 
igual ou superior a 0,2%, em volume, no 
caso das preparações gasosas, pelo menos 
uma substância com efeitos perigosos para 
a saúde ou para o ambiente, ou uma 
substância para a qual a regulamentação 
comunitária preveja limites de exposição 
no local de trabalho, o responsável pela 
colocação no mercado dessa preparação, 
quer se trate do fabricante, do importador, 
de um utilizador a jusante ou de um 
distribuidor, fornecerá gratuitamente, a 
pedido de um utilizador a jusante, uma 
ficha de segurança elaborada em 
conformidade com o ponto 4 do anexo Ia.

Justificação

Com a presente alteração, fica claro que a ficha de segurança é fornecida gratuitamente aos 
utilizadores a jusante e aos distribuidores.

Alteração 31
ARTIGO 29, NÚMERO 6, PARÁGRAFO 2

Sempre que se realize uma avaliação de 
segurança química, os perfis de exposição 
pertinentes serão descritos num anexo à 
ficha de segurança.

Sempre que se realize uma avaliação de 
segurança química, os perfis de exposição 
pertinentes e as caracterizações de risco 
correspondentes serão descritos num 
anexo à ficha de segurança.
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Justificação

Trata-se de uma avaliação do risco que a entidade patronal deve efectuar em conformidade 
com o preceituado na Directiva 98/24/CE, e para a qual, por conseguinte, a informação em 
causa é necessária.

Alteração 32
ARTIGO 32

Aos trabalhadores e aos seus 
representantes, será dado acesso, pela 
respectiva entidade patronal, às 
informações fornecidas de acordo com os 
artigos 29.º e 30.º, relativamente a 
substâncias que utilizem ou a que possam 
estar expostos na sua actividade laboral.

Aos trabalhadores, aos seus representantes 
e aos consumidores será dado acesso, pela 
respectiva entidade patronal ou pelos 
produtores, às informações fornecidas de 
acordo com os artigos 29.º e 30.º, 
relativamente a substâncias que utilizem ou 
a que possam estar expostos na sua 
actividade laboral.

Justificação

Também as organizações de defesa dos consumidores têm direito de acesso à informação.

Alteração 33
ARTIGO 39, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. Todas as propostas de ensaios que 
impliquem experiências com animais 
vertebrados ficarão sujeitas à 
apresentação de observações pelas partes 
interessadas durante um período de 
noventa dias. Todos os comentários 
recebidos serão tidos em consideração 
pelo registando ou pelo utilizador a 
jusante. Se, contudo, o registando ou o 
utilizador a jusante pretenderem efectuar 
o ensaio proposto, notificarão a Agência 
das razões para tal.

Justificação

Permite evitar a duplicação das experiências com animais se as informações necessárias se 
encontrarem já disponíveis noutro lugar.
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Alteração 34
ARTIGO 40, NÚMERO 3 BIS (novo)

3 bis. No intuito de garantir que os 
processos apresentados para efeitos de 
registo são elaborados em conformidade 
com o disposto no presente regulamento, 
será submetida a avaliação uma 
percentagem desses processos que não 
será inferior a 5%. A Agência 
seleccionará os processos, os quais 
distribuirá equitativamente pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros, que verificarão a sua 
conformidade com o preceituado no nº 1. 
As conclusões extraídas dessas avaliações 
por amostragem (ou de outras avaliações 
dos processos) serão comunicadas pela 
Agência pelo menos anualmente, no 
intuito de aumentar a qualidade dos 
futuros processos a apresentar para 
efeitos de registo.  

Justificação

Introduz uma avaliação por amostragem, a fim de optimizar a qualidade dos processos 
técnicos apresentados para efeitos de registo.

Alteração 35
ARTIGO 43-A

Critérios aplicáveis à avaliação de 
substâncias

Critérios aplicáveis à avaliação e lista de 
substâncias de avaliação prioritária

A fim de proporcionar uma abordagem 
harmonizada, a Agência desenvolverá 
critérios de prioridade para as substâncias, 
tendo em vista a sua futura avaliação. A 
definição das prioridades far-se-á com base 
nos riscos. Os critérios de avaliação 
incluirão a tomada em consideração dos 
dados relativos ao perigo e à exposição e 
das gamas de tonelagem. A Agência 
tomará uma decisão sobre os critérios a 
adoptar quanto à prioridade das substâncias 
para avaliação futura. Os 
Estados-Membros utilizarão estes critérios 

1. A fim de proporcionar uma abordagem 
harmonizada, a Agência desenvolverá 
critérios de prioridade para as substâncias, 
tendo em vista a sua futura avaliação. A 
definição das prioridades far-se-á com base 
nos riscos. Os critérios de avaliação 
incluirão a tomada em consideração dos 
dados relativos ao perigo e à exposição e 
das gamas de tonelagem. A Agência 
tomará uma decisão sobre os critérios a 
adoptar quanto à prioridade das substâncias 
para avaliação futura. 



PE 353.529v02-00 24/70 PR\557575PT.doc

PT

na preparação dos seus planos evolutivos.

Justificação

Para simplificar o procedimento e evitar disparidades entre os Estados-Membros inerentes a 
um processo descentralizado, propõe-se que seja cometida à Agência a tarefa de estabelecer 
a lista de substâncias prioritárias para efeitos de avaliação, assim como um reforço do seu 
papel no processo decisório relativo à avaliação das substâncias.

Alteração 36
ARTIGO 43-A, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. A Agência utilizará tais critérios 
para estabelecer uma lista das substâncias 
a avaliar prioritariamente. A Agência 
aprovará a referida lista com base num 
parecer emitido pelo Comité dos 
Estados-Membros. As substâncias serão 
incluídas na lista se, quer em resultado de 
uma avaliação do processo por parte de 
uma das autoridades competentes 
referidas no artigo 38º,  quer com base em 
qualquer outra fonte relevante, incluindo 
a informação constante do ou dos 
processos de registo, houver razões para 
suspeitar que a substância constitui um 
risco para a saúde ou para o ambiente, em 
especial com base num dos seguintes 
elementos:
a) Semelhança estrutural da substância 
com substâncias reconhecidamente 
preocupantes ou com substâncias 
persistentes e passíveis de bioacumulação 
que sugira que a substância, ou um ou 
mais dos produtos resultantes da sua 
transformação, tem propriedades que 
suscitam preocupações ou se é persistente 
e passível de bioacumulação;
b) Tonelagem agregada dos registos 
apresentados por vários registandos.

Justificação

Associada à alteração ao artigo 43-A.
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Alteração 37
ARTIGO 43-A, NÚMERO 1 TER (novo)

1 ter. A Agência publicará a lista de 
substâncias a avaliar prioritariamente no 
seu sítio Internet.

Justificação

Garante uma maior transparência.

Alteração 38
ARTIGO 43-A BIS, NÚMERO 1

1. Um Estado-Membro incluirá uma 
substância num plano evolutivo, com o 
objectivo de se tornar a autoridade 
competente para efeitos dos artigos 44.º,
45.º e 46.º, se esse Estado-Membro, quer 
em resultado de uma avaliação de um 
processo pela sua autoridade competente, 
referida no artigo 38.º, quer com base em 
qualquer outra fonte relevante, incluindo 
a informação constante do ou dos 
processos de registo, tiver razões para 
suspeitar que a substância constitui um 
risco para a saúde ou para o ambiente, em 
especial com base num dos seguintes 
elementos:

1. Os Estados-Membros prepararão os 
seus programas evolutivos. Um 
Estado-Membro incluirá uma substância da 
lista a que se refere o nº 1 bis do artigo 
43.º A no seu plano evolutivo, com o 
objectivo de se tornar a autoridade 
competente para efeitos dos artigos 45.º e 
46.º.

a) Semelhança estrutural da substância 
com substâncias reconhecidamente 
preocupantes ou com substâncias 
persistentes e passíveis de bioacumulação 
que sugira que a substância, ou um ou 
mais dos produtos resultantes da sua 
transformação, tem propriedades que 
suscitam preocupações ou se é persistente 
e passível de bioacumulação;
b) Tonelagem agregada dos registos 
apresentados por vários registandos.
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Justificação

Associada à alteração ao artigo 43º-A.

Alteração 39
ARTIGO 43-A BIS, NÚMERO 2

2. Um plano evolutivo como referido no n.º 
1 abrangerá um período de três anos, será 
anualmente actualizado e especificará as 
substâncias que o Estado-Membro pretende 
avaliar em cada ano. O Estado-Membro 
apresentará o plano evolutivo à Agência e 
aos restantes Estados-Membros até 28 de 
Fevereiro de cada ano. A Agência poderá 
apresentar observações e os 
Estados-Membros poderão também enviar 
as suas observações à Agência ou 
manifestar o seu interesse em avaliar uma 
substância até 31 de Março de cada ano.

2. Um plano evolutivo como referido no n.º 
1 abrangerá um período de três anos, será 
anualmente actualizado e especificará as 
substâncias que o Estado-Membro pretende 
avaliar em cada ano. O Estado-Membro 
apresentará o plano evolutivo à Agência 
até 28 de Fevereiro de cada ano. A Agência 
publicará os programas evolutivos no seu 
sítio Internet. A Agência poderá apresentar 
observações e os Estados-Membros 
poderão também enviar as suas 
observações à Agência ou manifestar o seu 
interesse em avaliar uma substância até 
31 de Março de cada ano.

Justificação

Garante uma maior transparência.

Alteração 40
ARTIGO 43-A BIS, NÚMERO 6

6. A autoridade competente identificada 
em conformidade com os n.os 1 a 4 avaliará 
todas as substâncias do seu plano evolutivo 
em conformidade com o presente capítulo.

A autoridade competente identificada em 
conformidade com os n.os 2 a 4 avaliará 
todas as substâncias do seu plano evolutivo 
em conformidade com o presente capítulo.

Justificação

Associada à alteração ao nº 1 do artigo 43ºA bis.

Alteração 41
ARTIGO 43-A BIS, NÚMERO 6 BIS (novo)

6 bis. A qualquer momento, um Estado-
Membro poderá notificar à Agência uma 
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nova substância, se estiver em posse de 
informações que levem a considerar que 
existe um perigo para o ambiente ou para 
a saúde humana. Se se justificar, a 
Agência aditará essa substância à lista 
das substâncias a avaliar, utilizando os 
critérios de prioridade definidos no artigo 
43.ºA.

Justificação

A Agência deve ter em conta todas as informações relevantes quanto à perigosidade de uma 
substância.

Alteração 42
ARTIGO 44, NÚMERO 1

1. Se a autoridade competente considerar 
que são necessárias informações 
complementares para efeitos de 
esclarecimento da suspeição referida no n.º 
1 do artigo 43.ºA bis, incluindo, se for caso 
disso, informações não exigidas nos 
anexos V a VIII, preparará um projecto de 
decisão, indicando os motivos, para exigir 
ao(s) registando(s) a apresentação de 
informações complementares. A decisão 
será adoptada segundo o procedimento 
previsto nos artigos 48.º e 49.º.

1. Se a Agência considerar que são 
necessárias informações complementares 
para efeitos de esclarecimento da suspeição 
referida no n.º 1 bis do artigo 43.ºA, 
incluindo, se for caso disso, informações 
não exigidas nos anexos V a VIII, 
preparará um projecto de decisão, 
indicando os motivos, para exigir ao(s) 
registando(s) a apresentação de 
informações complementares. A decisão 
será adoptada segundo o procedimento 
previsto nos artigos 48.º e 49.º.

Justificação

Associada à alteração ao nº 1 bis do artigo 43º.

Alteração 43
ARTIGO 44, NÚMERO 4

4. Quando a autoridade competente 
concluir as suas actividades de avaliação 
ao abrigo dos n.os 1, 2, e 3, notificará a 
Agência desse facto no prazo de 12 meses 
a contar do início da avaliação da 
substância. Se este prazo for ultrapassado, 
a avaliação será considerada como 

Suprimido
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concluída.

Justificação

Não se compreende a relevância deste número no que se refere ao procedimento destinado a 
obter informações suplementares.

Alteração 44
ARTIGO 45, NÚMERO 2

2. A fim de garantir uma abordagem 
harmonizada dos pedidos de informações 
complementares, a Agência monitorizará 
os projectos de decisões elaborados ao 
abrigo do artigo 44.º e desenvolverá 
critérios e prioridades. Sempre que 
adequado, adoptar-se-ão medidas de 
aplicação em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
113.º.

Suprimido

Justificação

Associada à alteração ao artigo 43º A.

Alteração 45
ARTIGO 46, NÚMERO 1

1. A autoridade competente examinará 
qualquer informação apresentada na 
sequência de uma decisão tomada ao 
abrigo do artigo 44.º e redigirá, caso 
necessário, os projectos de decisões 
apropriados em conformidade com o 
mesmo artigo.

1. A Agência examinará qualquer 
informação apresentada na sequência de 
uma decisão tomada ao abrigo do artigo 
44.º e redigirá, caso necessário, os 
projectos de decisões apropriados em 
conformidade com o mesmo artigo.

Justificação

Associada à alteração ao artigo 43º A.
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Alteração 46
ARTIGO 48, NÚMERO 1

1. A autoridade competente transmitirá 
qualquer projecto de decisão tomada ao 
abrigo dos artigos 39.º, 40.º ou 44.º ao(s) 
registando(s) ou ao(s) utilizador(es) a 
jusante interessado(s), informando-o(s) de 
que terá(ão) o direito de apresentar 
observações no prazo de 30 dias a contar 
da recepção. A autoridade competente 
levará em linha de conta todas as 
observações recebidas e poderá alterar o 
projecto de decisão em conformidade.

1. A autoridade competente transmitirá 
qualquer projecto de decisão tomada ao 
abrigo dos artigos 39.º ou 40.º ao(s) 
registando(s) ou ao(s) utilizador(es) a 
jusante interessado(s), informando-o(s) de 
que terá(ão) o direito de apresentar 
observações no prazo de 30 dias a contar 
da recepção. A autoridade competente 
levará em linha de conta todas as 
observações recebidas e poderá alterar o 
projecto de decisão em conformidade.

Justificação

Associada à alteração ao artigo 43º A.

Alteração 47
ARTIGO 48, NÚMERO 3 BIS (novo)

3 bis. As disposições previstas nos 
números 1 a 3 aplicar-se-ão mutatis 
mutandis no caso de projectos de decisão 
da Agência nos termos do artigo 44.º.

Justificação

Associada à alteração ao artigo 43º A.

Alteração 48
ARTIGO 49, NÚMERO 1

1. A autoridade competente de um 
Estado-Membro notificará à Agência o seu 
projecto de decisão em conformidade com 
os artigos 39.º, 40.º ou 44.º em conjunto 
com as eventuais observações do 
registando ou do utilizador a jusante, 
especificando a forma como foram levadas 
em consideração. A Agência enviará esse 
projecto de decisão, assim como as 
observações, às autoridades competentes 
dos outros Estados-Membros.

1. A autoridade competente de um 
Estado-Membro notificará à Agência o seu 
projecto de decisão em conformidade com 
os artigos 39.º ou 40.º, em conjunto com as 
eventuais observações do registando ou do 
utilizador a jusante, especificando a forma 
como foram levadas em consideração. A 
Agência enviará esse projecto de decisão, 
assim como as observações, às autoridades 
competentes dos outros Estados-Membros.
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Justificação

Associada à alteração ao artigo 43º A.

Alteração 49
ARTIGO 49 BIS (novo)

Artigo 49º bis
Adopção de decisões pela Agência no 

quadro da avaliação
No caso de projectos de decisão da 
Agência nos termos do artigo 44º, esta 
apresentará um projecto de decisão ao 
Comité dos Estados-Membros, precisando 
a forma como teve em conta as 
observações eventualmente apresentadas 
pelo registando ou pelo utilizador a 
jusante. 
É aplicável ao presente artigo o disposto 
nos nºs 5 a 8 do artigo 49º.

Justificação

Associada à alteração ao artigo 43º A.

Alteração 50
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 
que as substâncias que suscitam uma 
grande preocupação sejam substituídas por 
substâncias ou tecnologias alternativas, 
quando estas se encontrem disponíveis, ou 
que tais alternativas sejam desenvolvidas, 
garantindo-se simultaneamente o bom 
funcionamento do mercado interno.

Justificação

No contexto da autorização, os objectivos de protecção da saúde e do ambiente prevalecem 
sobre o objectivo do mercado interno. Propõe-se ainda estabelecer um elo mais claro com o 
princípio da substituição. Por último, propõe-se inverter a ordem proposta pela Comissão e, 
por conseguinte, diminuir a importância do conceito de "controlo adequado". 
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Alteração 51
ARTIGO 53 BIS (novo)

Artigo 53º bis 
Lista de substâncias sujeitas a autorização 
O anexo XIII contém uma lista das 
substâncias sujeitas a autorização; a lista 
constante do anexo XIIIa contém as 
substâncias para as quais foi requerida  
autorização e cujo processo se encontra 
em curso. Logo que o processo de 
autorização esteja concluído, as 
substâncias serão incluídas na lista do 
anexo XIIIb, nos termos do procedimento 
referido no nº1 do artigo 55º.

Justificação

No intuito de fomentar a adopção de medidas voluntárias pelos utilizadores a jusante e o 
desenvolvimento de alternativas mais seguras, propõe-se que todas as substâncias químicas 
reconhecidas como substâncias que obedecem aos critérios de autorização sejam 
imediatamente incluídas numa lista de substâncias candidatas a autorização (anexo XIIIa). 
Seguidamente, por iniciativa de um Estado-Membro ou após consideração da lista de 
prioridades da Agência, as substâncias serão transferidas para o anexo XIIIb, sendo 
estipulados os prazos e condições aplicáveis aos pedidos de autorização. 

Alteração 52
ARTIGO 54

As seguinte substâncias podem ser 
incluídas no anexo XIII em conformidade 
com o procedimento estabelecido no artigo 
55.º:

As seguinte substâncias serão incluídas no 
anexo XIIIa em conformidade com o 
procedimento estabelecido no artigo 56.º, 
excepto se estiverem sujeitas a restrições 
nos termos do artigo 65º:

a) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como cancerígenas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;

a) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como cancerígenas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;

b) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como mutagénicas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE; 

b) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como mutagénicas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;

c) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como tóxicas para a 
reprodução da categoria 1 ou 2, de acordo 

c) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como tóxicas para a 
reprodução da categoria 1 ou 2, de acordo 
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com a Directiva 67/548/CEE; com a Directiva 67/548/CEE;
d) Substâncias que sejam persistentes, 
bioacumuláveis e tóxicas de acordo com os 
critérios estabelecidos no anexo XII;

d) Substâncias que sejam persistentes, 
bioacumuláveis e tóxicas de acordo com os 
critérios estabelecidos no anexo XII;

e) Substâncias que sejam muito 
persistentes e muito bioacumuláveis de 
acordo com os critérios estabelecidos no 
anexo XII;

e) Substâncias que sejam muito 
persistentes e muito bioacumuláveis de 
acordo com os critérios estabelecidos no 
anexo XII;

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 causando um grau de 
preocupação similar ao das outras 
substâncias mencionadas nas alíneas a) a 
e), caso a caso, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 56.º.

Justificação

A formulação actual do artigo implica um elevado ónus da prova, porquanto se exige que 
fique demonstrado que a substância relativamente à qual é proposta a autorização esteja de 
facto a originar efeitos graves e irreversíveis. Tal implicaria não poder efectuar uma acção 
preventiva, por exemplo, no que respeita a uma substância que se estivesse a acumular no 
ambiente e fosse passível de atingir níveis preocupantes no futuro.

Alteração 53
ARTIGO 55, TÍTULO E NÚMERO 1, PARÁGRAFO 1, PARTE INTRODUTÓRIA

Inclusão de substâncias no anexo XIII Inclusão de substâncias no anexo XIIIb

1. Sempre que se tome a decisão de incluir 
no anexo XIII substâncias referidas no 
artigo 54.º, essa decisão será tomada em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 3 do artigo 130.º. Em relação a cada 
substância, essa decisão especificará:

1. Sempre que se tome a decisão de incluir 
no anexo XIIIb substâncias referidas no 
artigo 54.º, essa decisão será tomada em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 3 do artigo 130.º. Em relação a cada 
substância, essa decisão especificará:

Justificação

Na sequência da criação da lista de substâncias para as quais é requerida autorização, o 
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anexo XIII passa a XIIIb.

Alteração 54
ARTIGO 55, NÚMERO 1, ALÍNEA B BIS (nova) 

b bis) As restrições, nos termos do artigo 
65º; 

Justificação

É importante que as eventuais restrições ao fabrico, à utilização e/ou à colocação no 
mercado sejam especificadas na decisão de incluir tais substâncias no anexo XIIIb.

Alteração 55
ARTIGO 55, NÚMERO 1, ALÍNEA D 

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

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

Justificação

Todas as autorizações devem ser limitadas no tempo, com uma vigência máxima de cinco 
anos, em função do desenvolvimento de alternativas ou de tecnologias mais seguras. Na 
ausência de períodos regulares de revisão, perder-se-ia o incentivo à inovação e ao 
desenvolvimento de alternativas mais seguras.

Alteração 56
ARTIGO 55, NÚMERO 3, PARÁGRAFO 1, PARTE INTRODUTÓRIA 

3. Antes de tomar a decisão de incluir 
uma substância no anexo XIII, a Agência 
recomendará a inclusão de substâncias 
prioritárias, especificando, para cada 
substância, os dados indicados no n.º 1. 
Normalmente, dar-se-á prioridade a 
substâncias com:

3. A Agência recomendará a transferência 
de substâncias prioritárias do anexo XIIIa 
para o anexo XIIIb, especificando, para 
cada substância, os dados indicados no n.º 
1. Normalmente, dar-se-á prioridade a 
substâncias com:
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Justificação

Na sequência da criação da lista de substâncias para as quais é requerida autorização, o 
anexo XIII passa a XIIIb.

Alteração 57
ARTIGO 56, NÚMERO 7 

7. Se, no prazo de 30 dias após o envio 
para o Comité dos Estados-Membros, este 
chegar a um acordo unânime sobre a 
identificação, a Agência poderá incluir 
essa substância nas suas recomendações, 
ao abrigo do n.º 3 do artigo 55.º. Se o 
Comité dos Estados-Membros não 
conseguir chegar a um acordo unânime, 
adoptará um parecer no prazo de 30 dias 
após o envio do processo. A Agência 
transmitirá esse parecer à Comissão, 
incluindo informações sobre qualquer 
ponto de vista minoritário no Comité.

7. Se, no prazo de 30 dias após o envio 
para o Comité dos Estados-Membros, este 
chegar a um acordo por maioria 
qualificada sobre o facto de a substância 
satisfazer os critérios para a autorização e 
dever ser incluída no anexo XIIIb, a 
Agência, no prazo de quinze dias úteis, 
recomendará à Comissão que inclua a 
substância no anexo XIIIb, como previsto 
no n.º 3 do artigo 55.º. Se o Comité dos 
Estados-Membros não conseguir chegar a 
um acordo por maioria qualificada, 
adoptará um parecer no prazo de 30 dias 
após o envio do processo. A Agência 
transmitirá esse parecer à Comissão no 
prazo de quinze dias úteis, incluindo 
informações sobre qualquer ponto de vista 
minoritário no Comité.

Justificação

Associada à modificação do artigo 55º.

Alteração 58
ARTIGO 57, NÚMERO 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.

2. Só será concedida uma autorização se:
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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;

a) Não existirem substâncias nem 
tecnologias alternativas adequadas e 
forem aplicadas medidas para minimizar 
a exposição, e 

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;

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

c) O risco que comporta para a saúde 
humana ou para o ambiente a utilização de 
uma substância, devido às propriedades 
intrínsecas referidas no anexo XIII, for 
mantido sob controlo adequado nos 
termos do ponto 6 do anexo I e como 
documentado no relatório do requerente 
sobre a segurança química.

Justificação

Associada à alteração ao artigo 52º.

Alteração 59
ARTIGO 57, NÚMERO 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 decisão de conceder uma autorização 
em aplicação do nº 2 será tomada depois 
de considerados, em conjunto, os seguintes 
elementos:
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Justificação

Associada à alteração ao artigo 52º.

Alteração 60
ARTIGO 57, NÚMERO 3 BIS (novo)

3 bis. Ao conceder uma autorização nos 
termos do nº 2, a Comissão não terá em 
consideração o seguinte:
a) Os riscos para a saúde humana e 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 Conselho1;
b) Os riscos para o ambiente aquático e 
por este 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 Conselho2 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 Conselho3, pela Directiva 
93/42/CEE do Conselho4 ou pela 
Directiva 98/79/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho5. 
1 JO L 257 de 10.10.1996, p. 26.
2 JO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
3 JO L 189 de 20.7.1990, p. 17.
4 JO L 169 de 12.7.1993, p. 1.
5 JO L 331 de 7.12.1998, p. 1.

Justificação

Associada à alteração ao artigo 52º.
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Alteração 61
ARTIGO 57, NÚMERO 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 ficarão sujeitas a
períodos de revisão e à apresentação de 
planos de substituição, e poderão 
depender de outras condições, 
nomeadamente de um controlo. As 
autorizações serão limitadas no tempo, 
não podendo a sua vigência ser superior a 
cinco anos.

Justificação

As autorizações deverão ser limitadas no tempo, a fim de constituírem um incentivo à 
inovação.

Alteração 62
ARTIGO 57, NÚMERO 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;

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) As disposições de controlo.

Justificação

A presente alteração destina-se a conferir maior exactidão ao texto.

Alteração 63
ARTIGO 58, NÚMERO 1

1. As autorizações concedidas de acordo 
com o n.º 3 do artigo 57.º que estejam 
sujeitas a um prazo serão consideradas 

1. As autorizações serão consideradas 
válidas até a Comissão tomar uma decisão 
relativamente a um novo pedido, desde 
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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.

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:

a) apenas o número da autorização actual;

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.

b) 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.

c) 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

Associada à alteração ao artigo 52º.

Alteração 64
ARTIGO 58, NÚMERO 2, PARÁGRAFO 1

2. As autorizações poderão ser revistas em 
qualquer altura 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.

2. As autorizações serão revistas em 
qualquer altura 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.
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Justificação

Prescreve a obrigação de rever as autorizações se as circunstâncias se alterarem.

Alteração 65
ARTIGO 58, 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.

Justificação

Prescreve a obrigação de rever a autorização.

Alteração 66
ARTIGO 59, NÚMEROS 4 E 5

4. Um pedido de autorização incluirá as 
seguintes informações:

4.  Um pedido de autorização incluirá as 
seguintes informações:

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 
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XIII.

5. O pedido pode incluir:

a) Uma análise socioeconómica realizada 
de acordo com o anexo XV;

d bis) Uma análise socioeconómica 
realizada de acordo com o anexo XV;

b) Uma análise das alternativas, tendo em 
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.

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

Justificação

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

Alteração 67
ARTIGO 60, NÚMERO 1

1. Se tiver sido feito um pedido relativo a 
uma utilização de determinada substância, 
um requerente subsequente poderá fazer 
referência, por meio de uma carta de 
acesso concedida pelo requerente anterior, 
às partes do pedido anterior apresentadas 
de acordo com o n.º 4, alínea d), e com o
n.º 5 do artigo 59.º.

1. Se tiver sido feito um pedido relativo a 
uma utilização de determinada substância, 
um requerente subsequente poderá fazer 
referência, por meio de uma carta de 
acesso concedida pelo requerente anterior, 
às partes do pedido anterior apresentadas 
de acordo com o n.º 4, alíneas d), d bis) e 
d ter) do artigo 59.º.

Justificação

Associada à alteração ao artigo 59º.

Alteração 68
ARTIGO 61, NÚMERO 4

4. Os projectos de pareceres incluirão os 
seguintes elementos:

4. Os projectos de pareceres incluirão os 
seguintes elementos:

a) Comité de Avaliação dos Riscos: uma 
avaliação do risco para a saúde humana 
e/ou para o ambiente decorrente da(s) 

a) Comité de Avaliação dos Riscos: uma 
verificação da avaliação do risco 
efectuada pelo requerente da autorização 
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utilização(ões) da substância descrita(s) no 
pedido;

para a saúde humana e/ou para o ambiente 
decorrente da(s) utilização(ões) da 
substância descrita(s) no pedido;

b) Comité de Análise Socioeconómica: 
uma avaliação dos factores 
socioeconómicos associados à(s) 
utilização(ões) da substância descrita(s) no 
pedido, se o pedido for feito em 
conformidade com o n.º 5 do artigo 59.º.

b) Comité de Análise Socioeconómica: 
uma verificação da avaliação dos factores 
socioeconómicos efectuada pelo 
requerente da autorização associados à(s) 
utilização(ões) da substância descrita(s) no 
pedido, se o pedido for feito em 
conformidade com as alíneas d bis) e 
d ter) do artigo 59.º.

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 59º. Clarifica a responsabilidade primária da 
indústria no que se refere à avaliação do risco e dos factores socioeconómicos.

Alteração 69
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.

Todas as substâncias e preparações que 
satisfaçam as condições referidas no 
artigo 54º serão rotuladas, sendo-lhes 
permanentemente associada uma ficha de 
segurança. No rótulo, mencionar-se-ão: 
a) a denominação da substância,
b) que a substância figura no anexo XIII,
c) todas as utilizações específicas para as 
quais a substância tenha sido autorizada.

Justificação

As substâncias e preparações perigosas devem ser rotuladas, para efeito de informação dos 
utentes.

Alteração 70
ARTIGO 72 

Artigo 72º Artigo 73º bis
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Justificação

Para maior clareza, entende-se preferível indicar primeiro as tarefas da Agência e só depois 
os órgãos que a compõem. O texto do artigo 72º é, pois, inserido após o artigo 73º.

Alteração 71
ARTIGO 72, NÚMERO 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, pela análise da existência de 
alternativas e por qualquer outra questão 
decorrente da aplicação do presente 
regulamento que diga respeito aos riscos 
para a saúde humana ou para o ambiente;

Justificação

Intensifica o elo existente entre processo de autorização e existência de alternativas mais 
seguras.

A alteração da denominação do Comité é aplicável à integralidade do texto do diploma.

Alteração 72
ARTIGO 73, NÚMERO 2

2. O Secretariado desempenhará as 
seguintes tarefas:

2. A Agência, em especial através dos seus 
comités:

a) Execução das tarefas que lhe são 
atribuídas pelo título II; incluindo a 
facilitação do registo eficaz de substâncias 
importadas, de uma forma consistente 
com as obrigações da Comunidade em 
matéria de comércio internacional 
relativamente a países terceiros;

a) Define os critérios para a determinação 
da ordem de prioridades para efeitos de 
avaliação das substâncias e a lista das 
substâncias a avaliar prioritariamente, em 
aplicação do disposto no Título VI; 

b) Execução das tarefas que lhe são 
atribuídas pelo título III;

b) Elabora pareceres sobre os pedidos de 
autorização, em aplicação do disposto no 
Título VII;

c) Execução das tarefas que lhe são 
atribuídas pelo título VI;

c) Participa nos procedimentos de 
adopção de restrições relativamente a 
certas substâncias e preparações 
perigosas mediante a organização de 
processos e a elaboração de pareceres, em 
aplicação do disposto no Título VIII; 
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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) Elabora propostas em matéria de 
harmonização das classificações e de 
rotulagem a nível comunitário, em 
aplicação do disposto no Título X;

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) Faculta, a pedido da Comissão, apoio 
técnico e científico para as medidas de 
melhoria da cooperação entre a 
Comunidade, os seus Estados-Membros, 
as organizações internacionais e os países 
terceiros em questões científicas e 
técnicas relacionadas com a segurança 
das substâncias, assim como a 
participação activa na assistência técnica 
e em actividades de formação de 
competências sobre a boa gestão dos 
produtos químicos nos países em 
desenvolvimento; 

f) Fornecimento de orientações e de 
instrumentos técnicos e científicos, 
sempre que adequado para a aplicação do 
presente regulamento, em particular, para 
assistir a indústria, especialmente as 
pequenas e médias empresas (PME), na 
elaboração de relatórios de segurança 
química;

f) Elabora, a pedido da Comissão ou do 
Parlamento Europeu, pareceres sobre 
qualquer outro aspecto relativo à 
segurança das substâncias, estremes ou 
em preparações ou artigos;

g) Fornecimento de orientações técnicas e 
científicas sobre a aplicação do presente 
regulamento às autoridades competentes 
dos Estados-Membros e apoio aos serviços 
de assistência das autoridades 
competentes criados nos termos do título 
XII;

g) Elabora, a pedido da Comissão, 
pareceres sobre a revisão dos critérios 
definidos nos artigos 5º, 6º, 15º e 16º, no 
que respeita à selecção das substâncias 
para fins de registo, tendo em vista 
incluir, entre os vários dados, os relativos 
aos riscos e perfis de exposição;

h) Preparação de informações de 
esclarecimento sobre o presente 
regulamento destinadas às outras partes 
interessadas;
i) A pedido da Comissão, apoio técnico e 
científico para as medidas de melhoria da 
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cooperação entre a Comunidade, os seus 
Estados-Membros, as organizações 
internacionais e os países terceiros em 
questões científicas e técnicas 
relacionadas com a segurança das 
substâncias, assim como a participação 
activa na assistência técnica e em 
actividades de formação de competências 
sobre a boa gestão dos produtos químicos 
nos países em desenvolvimento.

Justificação

Clarifica e torna mais transparentes as tarefas da Agência e dos seus órgãos. A ordem dos 
parágrafos é, além disso, invertida, a fim de reflectir a importância relativa das tarefas 
executadas pela Agência.

Alteração 73
ARTIGO 73, NÚMERO 3

3. Os Comités empreenderão o seguinte: 3. Cumpre à Agência, nomeadamente 
através do Fórum:

a) Execução das tarefas que lhes são 
atribuídas pelo título VI;

a) Difundir as boas práticas e dar relevo 
aos problemas que se colocam a nível 
comunitário; 

b) Execução das tarefas que lhes são 
atribuídas pelo título VII;

b) Propor, coordenar e avaliar projectos 
de aplicação harmonizados e inspecções 
conjuntas;

c) Execução das tarefas que lhes são 
atribuídas pelo título VIII;

c) Coordenar o intercâmbio de 
inspectores;

d) Execução das tarefas que lhes são 
atribuídas pelo título X;

d) Determinar estratégias e critérios 
mínimos de aplicação, com particular 
atenção à problemática específica das 
PME;

e) A pedido da Comissão, apoio técnico e 
científico para as medidas de melhoria da 
cooperação entre a Comunidade, os seus 
Estados-Membros, as organizações 
internacionais e os países terceiros em 
questões científicas e técnicas 
relacionadas com a segurança das 

e) Desenvolver métodos e instrumentos de 
trabalho destinadas aos inspectores 
locais;
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substâncias, assim como a participação 
activa na assistência técnica e em 
actividades de formação de competências 
sobre a boa gestão dos produtos químicos 
nos países em desenvolvimento;

f) A pedido da Comissão, elaboração de 
um parecer sobre quaisquer outros 
aspectos respeitantes à segurança das 
substâncias estremes, em preparações ou 
em artigos.

f) Definir um procedimento para 
intercâmbio electrónico de informações;

f bis) Estabelecer contactos com a 
indústria e com as outras partes 
interessadas, inclusive de países terceiros 
e, eventualmente, com as organizações 
internacionais relevantes;

f ter) Cooperar com a Comissão e os 
Estados-Membros no fomento da 
celebração de acordos voluntários entre a 
indústria e outras partes interessadas.

Justificação

A presente alteração visa clarificar e conferir maior transparência às missões cometidas à 
Agência e respectivos órgãos. É ainda invertida a sequência do articulado, por forma a 
reflectir a importância relativa das tarefas que a Agência desempenhará. 

Alteração 74
ARTIGO 73, NÚMERO 4

4. O Fórum desempenhará as seguintes 
tarefas:

4. Cabe ainda à Agência:

a) Difusão de boas práticas e destaque de 
problemas a nível comunitário;

a) Executar as tarefas que lhe são 
atribuídas pelo título II, incluindo a 
facilitação do registo eficaz de substâncias 
importadas, de uma forma consistente 
com as obrigações da Comunidade em 
matéria de comércio internacional 
relativamente a países terceiros;

b) Proposta, coordenação e avaliação de 
projectos harmonizados de controlo do 

b) Executar as tarefas que lhe são 
atribuídas pelo título III, em matéria de 
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cumprimento e de inspecções conjuntas; partilha de dados e de disposições 
destinadas a evitar ensaios 
desnecessários;

c) Coordenação do intercâmbio de 
inspectores;

c) Executar as tarefas que lhe são 
atribuídas pelo título VI, em matéria de 
informação na cadeia de abastecimento;

d) Determinação de estratégias de 
controlo do cumprimento e de critérios 
mínimos para esse controlo;

d) Criar e assegurar a manutenção de 
bases 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 116º, das bases de dados e 
disponibilizando mediante pedido outras 
informações não confidenciais aí 
contidas;

e) Desenvolvimento de métodos de 
trabalho e de instrumentos úteis para os 
inspectores locais;

e) Assegurar a 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 nº 1 do artigo 116º;

e bis) Preparar informações de carácter 
explicativo que esclareçam as partes 
interessadas, inclusive de países terceiros, 
sobre a possibilidade de participação do 
público, em particular no que respeita às 
informações sobre as substâncias; 

f) Desenvolvimento de um procedimento 
para intercâmbio electrónico de 
informações;

f) Fornecer orientações e instrumentos 
técnicos e científicos, sempre que 
adequado para a aplicação do presente 
regulamento, em particular para assistir a 
indústria, especialmente as pequenas e 
médias empresas (PME), na elaboração 
de relatórios de segurança química;

g) Contactos com a indústria e com as 
outras partes interessadas, incluindo as 
organizações internacionais relevantes, 
na medida do necessário.

g) Fornecer orientações técnicas e 
científicas sobre a aplicação do presente 
regulamento às autoridades competentes 
dos Estados-Membros e apoiar os serviços 
de assistência das autoridades 
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competentes criados nos termos do título 
XII;

g bis) Preparar informações de 
esclarecimento sobre o presente 
regulamento destinadas às outras partes 
interessadas;

g ter) A pedido da Comissão, prestar 
apoio técnico e cientifico a iniciativas 
destinadas a melhorar a cooperação entre 
a Comunidade, os seus Estados-Membros, 
as organizações internacionais e os países 
terceiros em questões científicas e 
técnicas relacionadas com a segurança 
das substâncias, assim como participar 
activamente na assistência técnica e em 
actividades de formação de competências 
sobre a boa gestão dos produtos químicos 
nos países em desenvolvimento.

g quater) Criar e manter um centro de 
excelência consagrado à comunicação do 
risco; 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 do risco. 

Justificação

É importante que a Agência informe activamente as partes interessadas, incluindo as de 
países terceiros, sobre a possibilidade de participação do público nas várias fases do 
sistema, no intuito de evitar que se percam informações importantes sobre as substâncias.

A  presente alteração visa clarificar e conferir maior transparência às missões cometidas à 
Agência e respectivos órgãos. É também invertida a sequência do articulado, por forma a 
reflectir a importância relativa das tarefas que a Agência desempenhará.

Alteração 75
ARTIGO 74

Artigo 74º Artigo 75º bis
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Justificação

No intuito de conferir maior clareza, entende-se ser mais apropriado indicar primeiramente a 
composição e as modalidades de nomeação do Conselho de Administração e, 
subsequentemente, as respectivas tarefas. O texto do artigo 74º é, por conseguinte, transposto 
para depois do artigo 75º.

Alteração 76
ARTIGO 75, NÚMERO 1

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

1. O Conselho de Administração será 
composto por onze representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo 
Conselho, após consulta do Parlamento 
Europeu, com base numa lista elaborada 
pela Comissão, a qual conterá um número 
de propostas de candidatura 
substancialmente mais elevado do que o 
número de membros a nomear, e por um 
representante nomeado pela Comissão, 
bem como por quatro elementos das partes 
interessadas (indústria, organizações de 
defesa dos consumidores, dos 
trabalhadores e do ambiente), nomeados 
pela Comissão e sem direito a voto.

A lista elaborada pela Comissão, com a 
documentação atinente, será transmitida 
ao Parlamento Europeu. Logo que 
possível, e no prazo de três meses a contar 
da comunicação da lista em referência, o 
Parlamento Europeu poderá apresentar o 
seu parecer ao Conselho, o qual 
procederá à nomeação do Conselho de 
Administração. 
Os membros do Conselho de 
Administração serão nomeados de modo a 
assegurar os mais altos padrões de 
competência, um amplo espectro de 
conhecimentos especializados e 
adequados, assim como, em coerência 
com estas características, a mais ampla 
repartição geográfica no âmbito da
União.
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Justificação

A presente alteração visa repor a habitual posição do Parlamento Europeu – mantendo 
embora o número total de membros – no que se prende com a composição e modalidades de 
nomeação do Conselho de Administração. O número de representantes das partes 
interessadas sofre um aumento de três para quatro, por forma a abarcar todos os sectores 
envolvidos.

Alteração 77
ARTIGO 77, NÚMERO 1

1. As reuniões do Conselho de 
Administração serão convocadas pelo 
presidente.

1. O Conselho de Administração reúne-se 
por convocatória do presidente ou a 
pedido, pelo menos, de um terço dos seus 
membros.

Justificação

É necessário prever uma alternativa à convocatória por parte do presidente.

Alteração 78
ARTIGO 78 

O Conselho de Administração adoptará um 
regulamento interno para a votação, 
incluindo as condições para que um 
membro possa votar em nome de outro. O
Conselho de Administração deliberará por 
maioria de dois terços de todos os 
membros com direito de voto.

O Conselho de Administração adoptará um 
regulamento interno para a votação, 
incluindo as condições para que um 
membro possa votar em nome de outro. 
Excepto se for disposto em contrário, o
Conselho de Administração deliberará por 
maioria dos seus membros com direito de 
voto.

Justificação

Na sequência da modificação da composição do Conselho de Administração, já não se impõe 
uma maioria tão elevada.

Alteração  79
ARTIGO 79, NÚMERO 1

1. A Agência será administrada pelo 
Director Executivo que desempenhará as 
suas funções no interesse da Comunidade 
e independentemente dos interesses de 

1. A Agência será administrada pelo 
Director Executivo.
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qualquer parte interessada específica.

Justificação

As disposições relativas à independência dos membros que compõem os órgãos da Agência 
encontram-se todas congregadas num único artigo, para maior clareza (cf. alteração ao 
artigo 84º).

Alteração 80
ARTIGO 79, NÚMERO 2, ALÍNEA J BIS) (NOVA)

j bis) Desenvolver e manter contactos com 
o Parlamento Europeu e garantir um 
diálogo regular com as suas comissões 
competentes.

Justificação

Repõe a posição habitual do Parlamento Europeu em matéria de relacionamento com as 
Agências. 

Alteração 81
ARTIGO 79, NÚMERO 3 BIS (novo)

3 bis. Uma vez aprovados pelo Conselho 
de Administração, o Director Executivo 
transmitirá o relatório geral e os 
programas ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, à Comissão e aos 
Estados-Membros, e assegurará a sua 
publicação.

Justificação

Repõe a posição habitual do Parlamento Europeu em matéria de relacionamento com as 
Agências.

Alteração 82
ARTIGO 80, NÚMERO 1

1. A Comissão proporá candidatos para o 
cargo de Director Executivo com base 
numa lista após a publicação do lugar no 
Jornal Oficial da União Europeia bem 

Suprimido



PR\557575PT.doc 51/70 PE 353.529v02-00

PT

como noutras publicações ou na Internet, 
conforme adequado. 

Justificação

Associada à alteração ao nº 2 do artigo 80º.

Alteração 83
ARTIGO 80, NÚMERO 2

2.O Director Executivo da Agência será 
nomeado pelo Conselho de Administração 
com base no mérito e em capacidades de 
gestão e administrativas comprovadas, bem 
como na experiência pertinente no domínio 
da segurança química ou da sua 
regulamentação. O Conselho de 
Administração deliberará por maioria de 
dois terços de todos os membros com 
direito de voto. 

2. O Director Executivo da Agência será 
nomeado pelo Conselho de Administração, 
com base numa lista de candidatos 
proposta pela Comissão após um 
concurso geral, na sequência da 
publicação no Jornal Oficial das 
Comunidades Europeias e noutro meio de 
comunicação escrita ou sítios Internet de 
um convite a manifestações de interesse. 
Antes da sua nomeação, o candidato 
indigitado pelo Conselho de 
Administração será, sem demora, 
convidado a proferir uma declaração 
perante o Parlamento Europeu e a 
responder a perguntas formuladas pelos 
membros desta Instituição.

O Director Executivo será nomeado pelo 
Conselho de Administração com base no 
mérito e em capacidades de gestão e 
administrativas comprovadas, bem como 
na experiência pertinente no domínio da 
segurança química ou da sua 
regulamentação. O Conselho de 
Administração deliberará por maioria de 
dois terços de todos os membros com 
direito de voto. 

O poder de destituir o Director Executivo 
pertence ao Conselho de Administração, 
segundo o mesmo procedimento.

O poder de destituir o Director Executivo 
pertence ao Conselho de Administração, 
segundo o mesmo procedimento.

Justificação

Repõe a posição tradicional do Parlamento Europeu, que, de resto, foi aceite pelo Conselho 
no quadro da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar e da Agência Europeia de 
Avaliação dos Medicamentos, no que se refere ao procedimento de nomeação do Director 
Executivo.
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Alteração 84
ARTIGO 81, NÚMERO 1

1. Cada Estado-Membro pode propor 
candidatos a membros do Comité de 
Avaliação dos Riscos. O Director 
Executivo fará uma lista das pessoas 
propostas, que será publicada no sítio Web 
da Agência. O Conselho de Administração 
nomeará os membros do Comité a partir 
dessa lista, incluindo, pelo menos, um 
membro de cada Estado-Membro que 
tiver proposto candidatos. Os membros 
serão nomeados pelas suas funções e 
experiência na regulamentação de produtos 
químicos e/ou pelas suas competências 
técnicas e científicas no exame de 
avaliações de risco de substâncias.

1. Cada Estado-Membro pode propor até 
três candidatos para o cargo de membros 
do Comité de Avaliação dos Riscos. O 
Director Executivo fará uma lista das 
pessoas propostas, que será publicada no 
sítio Web da Agência. O Conselho de 
Administração nomeará os vinte membros 
do Comité a partir dessa lista, assegurando 
a mais ampla distribuição geográfica. Os 
membros serão nomeados pelas suas 
funções e experiência na regulamentação 
de produtos químicos e/ou pelas suas 
competências técnicas e científicas no 
exame de avaliações de risco de 
substâncias.

Justificação

É necessário que o Conselho de Administração tenha um certo poder discricionário na
escolha dos membros do Comité de Avaliação dos Riscos e do Comité de Análise 
Socioeconómica. É também necessário definir um número máximo de membros desses 
comités, sobretudo tendo em conta a possibilidade de cooptar cinco membros suplementares 
e de recorrer a consultores.

Alteração 85
ARTIGO 81, NÚMERO 2

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

2. Cada Estado-Membro pode propor até 
três candidatos para o cargo de membros 
do Comité de Análise Socioeconómica. O 
Director Executivo fará uma lista das 
pessoas propostas, que será publicada no 
sítio Web da Agência. O Conselho de 
Administração nomeará os vinte membros 
do Comité a partir dessa lista, assegurando 
a mais ampla distribuição geográfica. Os 
membros serão nomeados pelas suas 
funções e experiência na regulamentação 
de produtos químicos e/ou pelas suas 
competências em matéria de análise 
socioeconómica.
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Justificação

É necessário que o Conselho de Administração tenha um certo poder discricionário na 
escolha dos membros do Comité de Avaliação dos Riscos e do Comité de Análise 
Socioeconómica. É também necessário definir um número máximo de membros desses 
comités, sobretudo tendo em conta a possibilidade de cooptar cinco membros suplementares 
e de recorrer a consultores.

Alteração 86
ARTIGO 81, NÚMERO 3

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

3. Cada Estado-Membro nomeará um 
membro para o Comité dos 
Estados-Membros. O presidente do Comité 
dos Estados-Membros será um 
funcionário da Agência, nomeado pelo 
Director Executivo.

Justificação

Clarifica o processo de nomeação do presidente do Comité dos Estados-Membros.

Alteração 87
ARTIGO 81, NÚMERO 5

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

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

Justificação

Supérfluo.

Alteração 88
ARTIGO 81, NÚMERO 7

7. Os Estados-Membros abster-se-ão de 
dar aos membros do Comité de Avaliação 
dos Riscos, do Comité de Análise 
Socioeconómica ou aos seus consultores e 

Suprimido
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peritos científicos e técnicos qualquer 
instrução que seja incompatível com as 
funções próprias dessas pessoas ou com 
as funções, responsabilidades e 
independência da Agência.

Justificação

As disposições relativas à independência dos membros que compõem os órgãos da Agência 
encontram-se todas congregadas num único artigo, para maior clareza (cf. alteração ao 
artigo 84º).

Alteração 89
ARTIGO 81, NÚMERO 9, PARÁGRAFO 2

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

O regulamento interno estabelecerá, em 
especial, os procedimentos de nomeação e 
substituição do presidente e de substituição 
dos membros, os procedimentos para a 
delegação de certas funções nos grupos de 
trabalho, a criação de grupos de trabalho e 
a instituição de um procedimento para a 
adopção urgente de pareceres. 

Justificação

Associada à alteração ao nº 3 do artigo 81º.

Alteração 90
ARTIGO 82, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

Os membros do Fórum não podem 
pertencer ao Conselho de Administração.

Justificação

Torna claro que não é possível acumular dois cargos.



PR\557575PT.doc 55/70 PE 353.529v02-00

PT

Alteração  91
ARTIGO 82, NÚMERO 3

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

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

Justificação

As disposições relativas à independência dos membros que compõem os órgãos da Agência 
encontram-se todas congregadas num único artigo, para maior clareza (cf. alteração ao 
artigo 84º).

Alteração 92
ARTIGO 83, NÚMERO 1

1. Se, nos termos do artigo 73.º, um Comité 
for chamado a dar um parecer ou a analisar 
se um processo apresentado por um 
Estado-Membro está em conformidade 
com os requisitos do anexo XIV, nomeará 
um dos seus membros como relator. O 
Comité em questão poderá nomear um 
segundo membro que actuará como co-
relator. Em cada caso, os relatores e 
co-relatores empenhar-se-ão em agir no 
interesse da Comunidade e farão uma 
declaração de compromisso de 
cumprimento das suas funções, assim 
como uma declaração de interesses, por 
escrito. Um membro de um Comité não 
será nomeado relator de um determinado 
caso se indicar qualquer interesse que 
possa ser prejudicial à avaliação 
independente desse caso. O Comité em 
questão poderá substituir o relator ou 

1. Se, nos termos do artigo 73.º, um Comité 
for chamado a dar um parecer ou a analisar 
se um processo apresentado por um 
Estado-Membro está em conformidade 
com os requisitos do anexo XIV, nomeará 
um dos seus membros como relator. O 
Comité em questão poderá nomear um 
segundo membro que actuará como co-
relator. Um membro de um Comité não 
será nomeado relator de um determinado 
caso se indicar qualquer interesse que 
possa ser prejudicial à avaliação 
independente desse caso. O Comité em 
questão poderá substituir o relator ou co-
relator por outro dos seus membros em 
qualquer altura, se, por exemplo, ele não 
conseguir desempenhar a sua função nos 
prazos prescritos ou se vier a lume um 
interesse potencialmente prejudicial.
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co-relator por outro dos seus membros em 
qualquer altura, se, por exemplo, ele não 
conseguir desempenhar a sua função nos 
prazos prescritos ou se vier a lume um 
interesse potencialmente prejudicial.

Justificação

Todas as disposições relativas à independência dos que compõem os órgãos da Agência 
encontram-se reagrupadas num único artigo, para uma maior clareza (cf. alteração ao artigo 
84º).

Alteração 93
ARTIGO 84

Qualificações e interesses dos membros 
dos comités e conselhos

Independência 

1. A constituição dos Comités e do Fórum 
será publicada. Os membros poderão, a 
título individual, solicitar que os seus 
nomes não sejam publicados, se julgarem 
que isso os pode pôr em risco. O Director 
Executivo decidirá se deve ou não atender 
a esses pedidos. Quando as nomeações 
forem publicadas, serão especificadas as 
qualificações profissionais de cada 
membro.

1. A constituição dos Comités e do Fórum 
será publicada. Quando as nomeações 
forem publicadas, serão especificadas as 
qualificações profissionais de cada 
membro.

2. Os membros do Conselho de 
Administração, o Director Executivo e os 
membros dos Comités e do Fórum 
prestarão uma declaração de compromisso 
de cumprimento das suas funções, assim 
como uma declaração dos interesses que 
possam ser considerados prejudiciais à sua 
independência. Essas declarações serão 
feitas todos os anos, por escrito.

2. Os membros do Conselho de 
Administração, o Director Executivo e os 
membros dos Comités, os membros do 
Fórum, os membros da Câmara de 
Recurso, os peritos e os consultores 
científicos e técnicos não terão interesses 
económicos ou de outro tipo na indústria 
química e conexa que possam pôr em 
causa a sua imparcialidade. Todos se 
comprometerão a actuar com 
independência, em prol do interesse 
público, e apresentarão uma declaração 
dos seus interesses financeiros. Os 
eventuais interesses indirectos 
relacionados com a indústria química 
serão declarados num registo mantido 
pela Agência e acessível ao público, a 
pedido, nos serviços da Agência.
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O código de conduta da Agência 
estabelecerá medidas para a aplicação do 
presente artigo.

3. Em cada reunião, os membros do 
Conselho de Administração, o Director 
Executivo, os membros dos Comités e do 
Fórum e os peritos que participarem na 
reunião declararão quaisquer interesses que 
possam ser considerados prejudiciais à sua 
independência em relação aos pontos da 
ordem do dia. Quem fizer essa declaração 
não participará no debate nem na votação 
dos pontos da ordem do dia em relação aos 
quais declarar ter interesses.

3. Em cada reunião, os membros do 
Conselho de Administração, o Director 
Executivo, os membros dos Comités, os 
membros do Fórum e os peritos, bem como 
os consultores científicos e técnicos que 
participarem na reunião, declararão 
quaisquer interesses que possam ser 
considerados prejudiciais à sua 
independência em relação aos pontos da 
ordem do dia. Quem fizer essa declaração 
não participará no debate nem na votação 
dos pontos da ordem do dia em relação aos 
quais declarar ter interesses. O público terá 
acesso às declarações em referência.

Justificação

Repõe a posição tradicional do Parlamento Europeu, que, de resto, foi aceite pelo Conselho 
no quadro do Regulamento sobre a Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos, no 
que se refere à independência dos membros que compõem os órgãos da Agência.

Alteração 94
ARTIGO 85, NÚMERO 3

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

3. O presidente, os outros membros e os 
suplentes serão nomeados pelo Conselho 
de Administração, com base numa lista de   
candidatos qualificados proposta pela 
Comissão na sequência da publicação, no 
Jornal Oficial das Comunidades 
Europeias e noutro meio de comunicação 
ou sítios Internet, de um convite a 
manifestações de interesse. Os membros 
da Câmara de Recurso serão escolhidos 
com base na sua experiência e competência 
no domínio da segurança química, das 
ciências naturais ou dos procedimentos 
regulamentares ou judiciais.

Justificação

É oportuno, tendo em conta a natureza das tarefas da Câmara de Recurso, introduzir um 
processo transparente para a apresentação das candidaturas.
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Alteração 95
ARTIGO 86, NÚMEROS 2 E 3

2. Os membros da Câmara de Recurso 
serão independentes. Ao tomar as suas 
decisões, não estarão vinculados a 
quaisquer instruções.
3. Os membros da Câmara de Recurso não 
poderão desempenhar quaisquer outras 
funções na Agência. Os membros poderão 
desempenhar as suas tarefas a tempo 
parcial.

3. Os membros da Câmara de Recurso não 
poderão desempenhar quaisquer outras 
funções na Agência. 

Justificação

Todas as disposições relativas à independência dos componentes dos órgãos da Agência são 
reagrupadas num único artigo, para uma maior clareza. Embora o número de recursos possa 
permitir aos membros da Câmara de Recurso o desempenho de outras actividades, a sua 
função continua a ser a tempo inteiro. 

Alteração 96
ARTIGO 105

O Conselho de Administração, em 
concertação com a Comissão, estabelecerá 
os contactos adequados entre a Agência e 
os representantes da indústria, bem como 
as organizações de defesa do consumidor, 
de protecção dos trabalhadores e de 
defesa do ambiente. Esses contactos 
poderão incluir a participação de 
observadores em certos aspectos da 
actividade da Agência, em condições 
previamente determinadas pelo Conselho 
de Administração, em concertação com a 
Comissão.

O Conselho de Administração, em 
concertação com a Comissão, estabelecerá 
os contactos adequados entre a Agência e 
os representantes da indústria e dos 
trabalhadores, bem como as organizações 
de defesa do consumidor, de defesa do 
ambiente e de protecção dos animais. 
Esses contactos poderão incluir a 
participação de observadores em certos 
aspectos da actividade da Agência, em 
condições previamente determinadas pelo 
Conselho de Administração, em 
concertação com a Comissão.

Justificação

Também as organizações para a protecção dos animais são consideradas, ao mesmo título 
que as outras organizações, partes interessadas e, consequentemente, representadas nos 
termos do presente artigo.
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Alteração 97
ARTIGO 106

Para garantir a transparência, o Conselho 
de Administração, com base numa 
proposta do Director Executivo e em 
concertação com a Comissão, adoptará 
regras para assegurar que estão à 
disposição do público as informações 
regulamentares, científicas ou técnicas 
respeitantes à segurança dos produtos 
químicos que não sejam confidenciais.

Para garantir o nível máximo de 
transparência, o Conselho de 
Administração, com base numa proposta 
do Director Executivo e em concertação 
com a Comissão, adoptará regras e 
constituirá um registo para assegurar que 
estão à disposição do público as 
informações regulamentares, científicas ou 
técnicas respeitantes à segurança dos 
produtos químicos, de acordo com o 
Regulamento (CE) nº 1049/2001.
O regulamento interno da Agência, dos 
seus comités e dos seus grupos de 
trabalho estará à disposição do público na 
Agência e na Internet.
Os pedidos de autorização apresentados, a 
situação do processo, as decisões 
intercalares, as autorizações e qualquer 
outra condição/restrição imposta serão 
publicados na Internet num formato 
compreensível.

Justificação

Retoma a posição tradicional do Parlamento Europeu, aceite, de resto, pelo Conselho no
âmbito do Regulamento relativo à Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos, no que 
respeita à transparência e ao acesso às informações.

Alteração 98
ARTIGO 110, NÚMERO 3

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

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

Justificação

É necessário prever um procedimento que permita encontrar uma solução em caso de 
discordância.
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Alteração 99
ARTIGO 114, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 1

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

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

No relatório será exposta a experiência 
adquirida, inclusivamente através da 
aplicação de acordos voluntários entre a 
indústria e outras partes interessadas, no 
que respeita à aplicação do presente 
regulamento.

Justificação

Como complemento da legislação, as partes abrangidas pelo presente regulamento podem 
estipular acordos voluntários.

Alteração 100
ARTIGO 114, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 2

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

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

Justificação

Associada à alteração ao artigo 133º.

Alteração 101
ARTIGO 114, NÚMERO 2, PARÁGRAFO 2

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado cinco anos após a data da
notificação exigida ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 131º.

Contudo, o primeiro relatório será 
apresentado ... *
* Cinco anos após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento. 
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Justificação

Associada à alteração ao artigo 133º.

Alteração 102
ARTIGO 114, NÚMERO 3

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

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

Contudo, o primeiro relatório será 
publicado seis anos após a data da 
notificação exigida ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 131º.

Contudo, o primeiro relatório será 
publicado ... *
* Seis anos após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento..

Justificação

Associada à alteração ao artigo 133º.

Alteração 103
ARTIGO 114 BIS (novo)

Artigo 114º bis
Informação do público

No intuito de propiciar a utilização segura 
e sustentável, pelos consumidores, dos 
artigos que contêm substâncias químicas, 
os fabricantes facultarão informações 
assentes no risco através de rótulos 
apostos na embalagem de cada unidade 
colocada no mercado para venda aos 
consumidores. Nos rótulos serão 
identificados os riscos associados à 
utilização aconselhada ou as situações 
previsíveis de utilização inadequada. O 
rótulo será ainda complementado, se for o 
caso, pela utilização de outros canais de 
comunicação, como sítios Internet, que 
facultam informações mais 
circunstanciadas sobre a segurança e a 
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utilização do artigo.

Justificação

O desenvolvimento de um sistema de comunicação, sobretudo através da rotulagem dos 
artigos que contêm substâncias químicas, é fundamental para aumentar a confiança dos 
consumidores.

Alteração 104
ARTIGO 115, NÚMERO 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 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 
ao público no seu sítio Internet e dará 
acesso às mesmas mediante pedido, nos 
termos do n.º 2, alínea d), do artigo 73.º.

Justificação

Garante-se, deste modo,que as informações básicas relativas ao risco sejam disponibilizadas 
às empresas e ao público, quando não existam razões para requerer que sejam confidenciais.

Alteração 105
ARTIGO 115, NÚMERO 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 documentos que não 
constem da lista referida no nº 1 do artigo 
116º, para os quais o requerente tenha 
solicitado a confidencialidade, a Agência
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 

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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abrangidas pelo pedido que entender 
serem comercialmente sensíveis e cuja 
divulgação pode prejudicá-lo a nível 
comercial e que, por conseguinte, 
pretende manter em 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.

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, os quais 
poderão todos, em conformidade com os 
artigos 87.º, 88.º e 89.º, 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.

Justificação

As disposições presentemente propostas em matéria de acesso à informação não são 
conformes com as disposições da Convenção de Aarhus e devem, por conseguinte, ser 
alteradas nesse sentido.

Alteração 106
ARTIGO 122

Os Estados-Membros manterão um sistema 
de inspecções oficiais e outras actividades, 
consoante for adequado às circunstâncias.

Os Estados-Membros manterão um sistema 
de inspecções oficiais e outras actividades, 
consoante for adequado às circunstâncias.
A Comissão estabelecerá as linhas de 
orientação para a aplicação do presente 
artigo.

Justificação

Garante um mínimo de uniformidade nas medidas adoptadas pelos Estados-Membros.
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Alteração 107
ARTIGO 133, NÚMERO 1

1. 12 anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão levará a 
efeito uma revisão tendo em vista a 
aplicação da obrigação de realizar uma 
avaliação de segurança química e de a 
documentar num relatório de segurança 
química para as substâncias não abrangidas 
por esta obrigação devido a 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, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
130.º, ampliar esta obrigação.

1. Seis anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão levará a 
efeito uma revisão tendo em vista a 
aplicação da obrigação de realizar uma 
avaliação de segurança química e de a 
documentar num relatório de segurança 
química para as substâncias não abrangidas 
por esta obrigação devido a 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, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
130.º, ampliar esta obrigação.

Justificação

É oportuno prever uma revisão do presente Regulamento, a par da apresentação do primeiro 
relatório da Comissão sobre o seu funcionamento.

Alteração 108
ARTIGO 133, NÚMERO 3 BIS (novo)

3 bis. O relatório referido no segundo 
parágrafo do nº 3 do artigo 114º será 
acompanhado, caso se justifique, de uma 
proposta legislativa destinada a rever os 
critérios definidos nos artigos 5º, 6º, 15º e 
16º no que respeita à selecção das 
substâncias para efeitos de registo, por 
forma a incluir, entre os dados, os 
relativos aos riscos e perfis de exposição.

Justificação

Permite, se necessário, proceder à revisão dos critérios de registo com base na experiência 
adquirida nos primeiros anos de aplicação do Regulamento. Associada às alterações ao 
artigo 114º.
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Alteração 109
ARTIGO 134

São revogadas as Directivas 76/769/CEE, 
91/157/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE e 
2000/21/CE e os Regulamentos (CEE) n.º 
793/93 e (CE) n.º 1488/94.

São revogadas as Directivas 76/769/CEE, 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE e 
2000/21/CE e os Regulamentos (CEE) n.º 
793/93 e (CE) n.º 1488/94.

Justificação

A presente alteração visa corrigir um erro factual: a Directiva revogada não é a  
91/157/CEE, relativa às pilhas e acumuladores contendo determinadas matérias perigosas, 
mas sim a Directiva 91/155/CEE, sobre as modalidades do sistema de informação específico 
relativo às preparações perigosas. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

PREÂMBULO

A proposta de regulamento em apreciação destina-se a substituir a legislação em vigor, pois se 
considera que esta deixou de ter capacidade para promover a inovação ou proporcionar uma 
protecção adequada do ambiente e do público em geral, por um novo sistema, cujos cinco 
principais elementos são os seguintes:
• introdução de um sistema de registo que será elaborado gradualmente, de modo a incluir 

as substâncias químicas novas e as existentes;
• transferência da responsabilidade pela avaliação dos riscos dos organismos 

governamentais para os fabricantes/importadores;
• inclusão (quando necessário e pertinente) dos utilizadores a jusante nos pedidos de 

informação e nos testes efectuados a substâncias químicas;
• introdução de um procedimento de autorização ou restrição aplicável às substâncias 

químicas que suscitem preocupações específicas;
• maior transparência e abertura ao público em geral, através de um acesso mais fácil a 

informações sobre as substâncias químicas.
 

ANTECEDENTES

Como é sabido, o processo de elaboração do regulamento foi moroso, complexo e 
controverso: decorreram dois anos desde a aprovação do parecer do Parlamento Europeu 
sobre o Livro Branco (Novembro de 2001) e a adopção da proposta pela Comissão (Outubro 
de 2003).

Este longo processo contou com uma participação alargada dos sectores interessados: no 
âmbito da consulta em rede sobre um primeiro projecto de regulamento, foram recebidos mais 
de 6000 contributos. Através das suas avaliações críticas e contrapropostas, esses sectores 
persuadiram a Comissão a introduzir correcções significativas no texto original. 

Os princípios e objectivos da reforma, ou seja, a protecção da saúde e do ambiente, 
permaneceram inalterados e foi dada uma atenção acrescida aos aspectos relacionados com a 
competitividade da indústria europeia. Chegou-se, assim, a um texto final que permitirá uma 
redução significativa dos custos.

O DEBATE NO PARLAMENTO EUROPEU

Nos meses que se seguiram à adopção da proposta pela Comissão, o Parlamento e, 
nomeadamente, as nove comissões responsáveis pela elaboração de um relatório e de 
pareceres, realizou um primeiro debate sobre a proposta de regulamento.

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar elaborou um 
documento de trabalho em que eram expostos os pontos de vista maioritários e minoritários 
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expressos pelos deputados na quinta legislatura do Parlamento Europeu.

A partir do início da sexta legislatura do Parlamento, intensificaram-se os debates sobre esta 
questão travados nas comissões que participavam no processo legislativo, inclusivamente no 
intuito de o Parlamento poder concluir a primeira leitura da proposta de regulamento após as 
férias de Verão.

O TRABALHO DO CONSELHO

Paralelamente, o debate no Conselho prossegue a um ritmo rápido.

O grupo de trabalho ad hoc criado no Conselho de Ministros responsável pela 
competitividade industrial e económica está a trabalhar com base numa proposta 
anglo-húngara intitulada “Uma substância química – Um registo”, que propõe um sistema 
único de registo e prevê disposições vinculativas relativas à partilha dos dados disponíveis 
sobre cada substância química.

O grupo de trabalho concentrou-se nos princípios subjacentes à partilha obrigatória de todos 
os dados, e não só naqueles em que se baseia a utilização dos testes em animais, e na 
possibilidade de introdução de disposições vinculativas de partilha dos custos.

Foi também discutida uma proposta interessante apresentada por um pequeno grupo de países, 
de acordo com a qual a exigência de prestação de informação seria alargada de modo a 
abranger as substâncias fabricadas e importadas em quantidades compreendidas entre uma e 
dez toneladas por ano.

ESTUDOS DE IMPACTO

Uma das questões mais debatidas e controversas no período que se seguiu à adopção do Livro 
Branco, em 2001, é a do custo estimado do sistema REACH e do seu impacto potencial na 
indústria química europeia.

Nestes últimos meses, o custo estimado de 2,8 a 5,3 mil milhões de euros, referido pela 
Comissão no estudo de impacto que acompanha a proposta, foi posto em causa por uma série 
de outros estudos que definem cenários de pesadelo, em que os custos aumentariam
vertiginosamente, podendo atingir os 180 mil milhões de euros.

As estimativas dos benefícios que, de acordo com as previsões, resultariam da introdução do 
REACH são também muito variáveis. Neste caso, os estudos efectuados pela Comissão e 
pelas partes interessadas apresentam estimativas de benefícios que variam entre 4,8 e 230 mil 
milhões de euros, em termos de redução dos custos em termos de saúde.

ORIENTAÇÕES PARA O PROJECTO DE RELATÓRIO

Sabe-se que a Comissão está a efectuar novos estudos de impacto, centrados principalmente 
nos problemas de gestão do sistema, mais do que nos custos associados à introdução do 
mesmo.
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Até que os resultados desses estudos sejam conhecidos, mantenho a minha avaliação global 
da proposta da Comissão e considero que o equilíbrio atingido não deve ser alterado, antes 
deve ser consolidado e melhorado, para conferir mais eficácia e fiabilidade ao sistema.

Com base nesta avaliação muito geral, apresento uma conclusão política: tenciono propor um 
novo projecto de relatório que, nas suas linhas gerais, não diferirá do anterior e que se 
concentrará rigorosamente em algumas prioridades.

O meu principal objectivo continua a ser: criar e tornar operacional um sistema viável de 
registo, autorização e avaliação das substâncias químicas, sem excluir, é claro, a possibilidade 
de adaptação e melhoria posteriores desse sistema.

Na minha qualidade de relator, concentrar-me-ei, portanto, nos aspectos que terão mais 
impacto no funcionamento e na eficácia de REACH, se bem que, como é evidente, não 
tencione ignorar questões estreitamente relacionadas com o ambiente e a protecção da saúde 
pública.

Por esta razão, tenciono solicitar e ter na devida conta os contributos de outras comissões 
parlamentares relativos aos capítulos do regulamento que se incluam nas suas áreas de 
competência específicas.

Os principais pontos do projecto de relatório, que se encontra aberto, como é evidente, a todas 
as contribuições, mesmo críticas, são os seguintes: 

1.  Registo

O registo das substâncias químicas é, sem dúvida alguma, o aspecto mais controverso do 
sistema em que se baseia o novo regulamento. Como se sabe, todas as substâncias químicas 
fabricadas ou importadas em quantidades iguais ou superiores a uma tonelada por ano deverão 
ser registadas.

No que se refere ao que é considerado unanimemente como a base do sistema, a Comissão 
determinou que a tonelagem será um dos parâmetros de inclusão gradual das substâncias 
químicas no REACH. Ao longo das várias discussões, numerosos interessados observaram 
que esse critério não é o mais adequado para identificar os verdadeiros riscos (em termos quer 
de perigo intrínseco, quer de exposição) e várias partes sugeriram que deveria ser substituído 
ou completado por outros critérios qualitativos como a perigosidade intrínseca, a utilização e 
a exposição. 

Considero que esta abordagem entra em conflito com a filosofia subjacente à proposta da 
Comissão, nomeadamente, o requisito de que a indústria obtenha informações adequadas 
sobre as substâncias químicas e utilize essas informações para garantir a segurança dessas 
substâncias. 

Na fase do registo, o principal objectivo a prosseguir é a inclusão, no sistema, de todas as 
substâncias novas e existentes – esse enorme e controverso número de substâncias (30 000 -
70 000 – 100 000?) cujos efeitos e perigosidade não são conhecidos – com base num critério 
(quantidade fabricada/importada) que, a meu ver, é o único que pode proporcionar um grau 



PR\557575PT.doc 69/70 PE 353.529v02-00

PT

suficiente de certeza jurídica.

Esta é a base essencial para dar início às outras fases do sistema: a avaliação, a autorização e a 
restrição. Como veremos, na transição para a fase da avaliação, o critério da quantidade será 
subordinado aos factores da perigosidade intrínseca e da exposição.

Em princípio, portanto, concordo com a formulação do artigo 5º da proposta da Comissão que 
prevê a título de regime provisório um escalonamento que abrangerá eventualmente cerca de 
99% das substâncias químicas. O sistema assim criado estará operacional dentro de 11 anos.

Isto significa que, no cenário mais optimista, que implica a adopção definitiva da proposta em 
2006, o sistema estará plenamente operacional em 2017. Na prática, as substâncias químicas 
fabricadas ou importadas em quantidades superiores a uma tonelada por ano, ou seja, as que 
têm mais interesse para as PME, e as substâncias químicas enumeradas nos artigos só nessa 
data terão de estar registadas.

Por estas razões, não proponho alterações que modifiquem o mecanismo exposto pela 
Comissão.

Isto não significa que o texto do regulamento deva ser considerado definitivo.

Pessoalmente, por exemplo, considero interessante a proposta anglo-húngara, sintetizada na 
formulação  “Uma substância química – Um registo”. Depois de a definição de “consórcio” 
ter sido clarificada em termos jurídicos – trata-se de uma entidade que assume formas assaz 
diversas, consoante os países – o Parlamento Europeu poderia seguir o Conselho naquela via, 
o que poderia determinar benefícios consideráveis, sobretudo para as PME, em termos de 
custos, de simplificação e de redução dos testes efectuados em animais.

Entendo também que a sugestão apresentada por certos governos no sentido de se exigir mais 
informação sobre as substâncias químicas fabricadas ou importadas em menores quantidades 
deverá ser tida seriamente em consideração.

Há também uma outra possibilidade importante. No meu anterior projecto de relatório, propus 
que se antecipasse o processo de revisão do regulamento. Confirmo esta opção e assiste-me, 
inclusivamente, a intenção de eventualmente a intensificar nas fases consecutivas do 
procedimento. Por esta via, é possível obter uma eventual alteração, em curso, dos critérios de 
prioridade, à luz da experiência adquirida por todos os intervenientes no sistema e, 
nomeadamente, pela Agência.

Caso a revisão do regulamento seja antecipada, a data prevista dessa revisão deverá ser 
estudada com o maior cuidado, no contexto de um controlo mais geral do calendário proposto 
pela Comissão.

Finalmente, uma questão que exigirá uma atenção muito especial é a do registo das 
substâncias químicas enumeradas nos artigos, uma vez que tem repercussões importantes para 
o comércio internacional.

Sobre este tópico, aguardo um contributo importante das comissões que detêm as principais 
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competências na matéria. 

Pelo que me respeita, desenvolvi e intensifiquei a ideia de introduzir uma marca europeia de 
promoção da “segurança química”.

2.  A avaliação e o papel da Agência

Como já foi dito, o artigo 43º-A da proposta da Comissão introduz uma ordem de prioridades 
na fase da avaliação que não se relaciona já exclusivamente com a tonelagem, reflectindo 
também os riscos apresentados pelas substâncias químicas1.

Na proposta da Comissão, prevêem-se dois tipos de avaliação: avaliação dos processos (que é 
da competência dos Estados-Membros) e avaliação das substâncias químicas.

Os maiores problemas dizem respeito à relação entre a Agência Europeia e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros. Surgiram críticas de vários quadrantes à complexidade 
dos procedimentos previstos, que implicaria o risco de uma descentralização excessiva do 
processo de decisão poder originar diferenças de procedimentos de país para país e, portanto, 
uma distorção do mercado interno.

Nos termos do artigo 43º-A da proposta da Comissão, a Agência desenvolverá critérios de 
prioridade para as substâncias, tendo em vista a sua futura avaliação. Os Estados-Membros 
utilizarão estes critérios na preparação dos seus planos evolutivos.

Relativamente a este ponto, apresento novamente o pacote de alterações constante do meu 
anterior projecto de relatório, nos termos do qual é atribuída à Agência a tarefa de estabelecer 
uma lista de substâncias químicas de avaliação prioritária. Os Estados-Membros incluirão 
depois essas substâncias nos seus planos evolutivos.

Apresento também novamente o conjunto de alterações destinadas a reforçar o papel central 
da Agência, através de uma definição mais precisa da sua base institucional, para o que tomei 
como referência o modelo da Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos.

3.  Autorização e substituição

É necessário fazer uma breve referência à substituição. É uma questão muito delicada, quer do 
ponto de vista ambiental e sanitário, quer do ponto de vista do incentivo à inovação e à 
promoção, a médio e longo prazo, de substâncias e tecnologias mais compatíveis com o 
ambiente. De entre os objectivos explícitos do regulamento, este é um dos mais importantes.

Por esta razão, no meu anterior projecto de relatório tinha reforçado o princípio da 
substituição, tendo estabelecido uma relação mais estreita entre a autorização (e a respectiva 
renovação ou revisão) e a substituição de substâncias extremamente problemáticas (CMR das 
categorias 1 e 2, PBT, mPmB, etc.).

  
1 Nos termos deste artigo, “os critérios de avaliação incluirão a tomada em consideração dos dados relativos ao 
perigo e à exposição e das gamas de tonelagem”.
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A minha opinião sobre o assunto continua a ser a seguinte: a sequência proposta deve ser 
invertida, através de uma redução do alcance da cláusula - bastante problemática dos pontos 
de vista conceptual e jurídico - que prevê o “controlo adequado” como critério inicial para a 
concessão da autorização, bem como através do estabelecimento de uma relação mais estreita 
e directa entre a autorização (e a respectiva renovação ou revisão) e o princípio da 
substituição.

Em termos práticos, isto significa o seguinte: 

- a autorização será concedida se for possível demonstrar que não existem substâncias e 
tecnologias alternativas adequadas e se as vantagens económicas e sociais 
prevalecerem sobre os riscos para a saúde e o ambiente, e  (apenas como consideração 
secundária) se a substância for submetida a um controlo adequado;

- os pedidos devem ser acompanhados por documentação que contenha uma análise 
socioeconómica válida e uma análise das alternativas;

- a autorização deve indicar claramente e de forma vinculativa as condições a que está 
sujeita, o respectivo prazo de validade e data de revisão, bem como as disposições de 
monitorização.


