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Introdução 

Na avaliação dos dossiês, a ECHA verifica se as informações fornecidas pelos registantes nos 

seus dossiês de registo cumprem os requisitos estabelecidos no Regulamento REACH. Se as 

informações não forem conformes, a ECHA envia uma decisão de avaliação do dossiê a todos os 

registantes na apresentação conjunta, solicitando-lhes que forneçam mais informações dentro 

de um determinado prazo. 

 

O acompanhamento da avaliação dos dossiês começa após o termo do prazo nas decisões de 

avaliação dos dossiês. 

Como funciona o acompanhamento da avaliação dos 
dossiês? 

Se receber uma decisão de avaliação do dossiê da ECHA que declare que as informações do 

seu registo não são conformes, deve seguir os métodos e condições especificados na decisão 

para cumprir os requisitos de informação numa atualização do seu registo dentro do prazo 

estabelecido. 

 

Uma vez decorrido este prazo, a ECHA verifica se as informações que forneceu na sua 

atualização (incluindo quaisquer adaptações que apresentar) cumprem os requisitos de 

informação correspondentes da decisão. Durante este acompanhamento, a ECHA também 

identifica e aborda questões relacionadas com quaisquer novas informações que tenha 

apresentado. 

 

Por exemplo, se fornecer um estudo, a ECHA verifica se se trata da substância solicitada, se é 

utilizado o método de ensaio especificado e se foi incluído um resumo (circunstanciado) do 

estudo adequado. A Agência verifica igualmente se as conclusões são razoáveis, se se baseiam 

em novas informações e se procedeu à (auto)classificação correta, se for caso disso. 

Resultados possíveis 

Uma vez analisadas as novas informações, a ECHA tomará uma das seguintes medidas: 

a) Informações solicitadas fornecidas 

 

Se a atualização contiver as informações solicitadas, a ECHA informa1 as autoridades 

competentes dos Estados-Membros (ACEM) e a Comissão Europeia de que o processo de 

avaliação do dossiê está concluído. É igualmente enviada uma cópia dessa comunicação a 

todos os registantes interessados. A ECHA pode ainda abrir uma nova verificação da 

conformidade, se necessário, numa fase posterior. 

 

 

 

 
1 A ECHA envia uma notificação nos termos do artigo 42. º, n.º 2, do REACH. 
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b) Adaptações válidas 

Se utilizou métodos alternativos (por exemplo, método comparativo por interpolação) ou 

outras adaptações para o cumprimento bem-sucedido dos requisitos de informação, a ECHA 

informa as ACEM e a Comissão de que o processo de avaliação está concluído. É igualmente 

enviada uma cópia dessa comunicação a todos os registantes interessados. Se necessário, a 

ECHA poderá ainda abrir uma nova verificação da conformidade numa fase posterior. 

c) Incumprimento 

Se não enviar qualquer atualização ou se as adaptações que utiliza em resposta aos pedidos 

constantes da decisão forem manifestamente irrazoáveis, a ECHA envia uma notificação de 

Incumprimento (Failure to Respond, FTR2) à autoridade nacional de controlo do cumprimento 

do país onde está localizado. É igualmente enviada uma cópia a todos os registantes 

interessados. 

 

As notificações FTR descrevem os pedidos para os quais não foram apresentadas informações. 

Se for caso disso, podem também mencionar que indicou que um estudo está atrasado. 

 

A apresentação de informações, tais como resultados preliminares, relatórios 

intercalares/provisórios ou estudos de determinação de intervalos de dosagem 

(dose range finding, DRF) não pode ser considerada uma resposta viável às 

informações solicitadas na decisão. Por conseguinte, a apresentação dessas 

informações não adiaria a notificação às autoridades nacionais de controlo do 

cumprimento. Compete às autoridades nacionais de controlo do 

cumprimento avaliar a razão do atraso e considerar medidas de controlo, 

sempre que necessário. 

 

d) As informações fornecidas não cumprem o pedido de informação 

Se os dados atualizados não cumprirem o pedido de informação, a ECHA emite um projeto de 

decisão de acompanhamento3 indicando as razões do incumprimento e envia-lho. 

 

Tal pode acontecer, por exemplo, devido a um estudo não conforme ou a uma adaptação 

inválida. 

 

 

 
2 As notificações FTR incluem a decisão inicial de avaliação do dossiê da ECHA e qualquer comunicação 
pertinente com os registantes recebida pela Agência após a notificação da decisão. 
3 Este projeto de decisão é notificado nos termos do artigo 42.º, n.º 1, do REACH. Refere-se à decisão inicial 
(adotada) de avaliação do dossiê, aborda as informações que os registantes forneceram posteriormente e 
explica as razões pelas quais o requisito de informação ainda não foi cumprido. A adoção da decisão de 
acompanhamento segue o procedimento descrito nos artigos 50.º e 51.º, tal como qualquer outra decisão de 
avaliação. 

Se uma decisão de avaliação do dossiê contiver vários pedidos de informação, o 

processo de avaliação só será concluído depois de ter respondido com êxito a 

todos os pedidos. 
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Se a adaptação apresentada for «manifestamente irrazoável», a ECHA notifica diretamente a 

autoridade nacional de controlo do cumprimento, conforme descrito no cenário 

«Incumprimento» na secção c). 

A decisão de acompanhamento adotada contém a posição definitiva da ECHA sobre o 

cumprimento do requisito de informação em causa. Pode ser interposto recurso junto da 

Câmara de Recurso da Agência Europeia dos Produtos Químicos no prazo de três meses a 

contar da data da adoção. 

A decisão de acompanhamento adotada não dá um novo prazo,4 uma vez que as 

informações solicitadas não foram alteradas. Deve ainda cumprir os requisitos de 

informação estabelecidos na decisão inicial. 

Exemplo: os registantes apresentam um estudo válido sobre os efeitos tóxicos no 

desenvolvimento pré-natal, mas as doses utilizadas no ensaio são demasiado 

baixas e não cumprem os requisitos das diretrizes de ensaio da OCDE. 

 

Após o termo do período de três meses para a interposição de recurso, a ECHA notifica a 

autoridade nacional de controlo do cumprimento no país onde está localizado. A autoridade é 

responsável por garantir a aplicação e respeito da decisão, procedendo a controlos e aplicando 

sanções efetivas, proporcionadas e dissuasivas5. 

e) As informações fornecidas desencadeiam um novo pedido de informação 

Se a atualização cumprir os requisitos de informação da decisão inicial, mas os dados 

atualizados desencadearem um pedido de novas informações, a ECHA pode emitir uma nova 

decisão de avaliação do dossiê. 

Esta nova decisão contém um novo prazo. Embora a atualização cumpra os 

requisitos de informação da decisão inicial, as informações apresentadas 

desencadeiam novos requisitos de informação sobre a substância. 

Exemplo: a decisão inicial solicitou um estudo de efeitos tóxicos no 

desenvolvimento pré-natal numa primeira espécie. Os registantes fornecem o 

estudo solicitado e os resultados identificam a necessidade de solicitar um estudo 

de efeitos tóxicos no desenvolvimento pré-natal numa segunda espécie6. 

Contactar as autoridades nacionais 

Pode contactar o serviço de assistência da ECHA se tiver dúvidas concretas sobre as suas 

obrigações relacionadas com a decisão de avaliação do dossiê. O serviço de assistência pode 

 

 

 
4 Este ponto foi recentemente confirmado pela Câmara de Recurso da ECHA na sua decisão no processo A-
001-2019. 
5 Ver acórdão do Tribunal de Justiça no processo C-471/18 P, Alemanha v. Esso Raffinage, n.º 143. 
6 Se o registante apresentar uma proposta de ensaio para o estudo de efeitos tóxicos no desenvolvimento 
pré-natal na segunda espécie, a ECHA avaliará esta situação ao abrigo do artigo 40.º e não numa nova 
decisão ao abrigo do artigo 42.º, n.º 1. 
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clarificar as obrigações, mas não pode aconselhá-lo relativamente ao cumprimento dos requisitos 

de informação ou comentar quaisquer estratégias alternativas. 

 

A ECHA não pode alterar o conteúdo nem o prazo da decisão, uma vez que estes foram 

acordados em conjunto com os Estados-Membros. A Agência também não pode fornecer 

quaisquer informações preliminares relacionadas com os processos antes de o prazo da 

decisão ter terminado. 

 

Os Estados-Membros são os únicos responsáveis pelo controlo do cumprimento. Depois de o 

processo ter sido transferido para as autoridades nacionais, todas as comunicações deverão ter 

lugar com a autoridade nacional competente. Poderá desejar avaliar com a autoridade nacional 

se a forma como tenciona cumprir os requisitos de informação é aceitável, por exemplo, 

utilizando adaptações gerais ou específicas. 

Fim do fabrico 

Mesmo que cesse o fabrico ou a importação da sua substância registada, uma vez adotada 

uma decisão de avaliação, terá de continuar a fornecer as informações solicitadas no prazo 

previsto. Uma vez que a decisão foi adotada enquanto ainda fabricava ou importava a 

substância, continua a ser relevante obter informações para clarificar os possíveis perigos e 

riscos causados pela utilização da substância. 

 

A ECHA enviará uma notificação de «Incumprimento» às autoridades nacionais competentes se 

não tiver fornecido as informações solicitadas na decisão inicial por ter cessado o fabrico. 

 

Se cessar o fabrico e notificar a ECHA após a receção de um projeto de decisão emitido 

nos termos do artigo 42. º, n.º 1, que estabeleça o incumprimento de uma decisão de 

avaliação anterior (ou seja, a nova decisão sem um prazo definido nos termos da alínea d), 

continua vinculado a essa decisão. 

 

O artigo 50 .º, n.ºs 2 e 3, do REACH não se aplica ao projeto de decisão sobre o 

acompanhamento dado que a nova decisão não solicita «informações adicionais». Afirma 

apenas que a ECHA examinou as informações fornecidas em resposta à decisão inicial, que o 

registo continua a não cumprir os requisitos de informação e que as autoridades de controlo do 

cumprimento serão informadas da decisão. Por conseguinte, os requisitos da decisão inicial 

continuarão a ser aplicáveis. 

Redução da tonelagem 

Uma vez adotada uma decisão de avaliação, deve fornecer as informações solicitadas na 

decisão, independentemente de ter ou não reduzido a sua gama de tonelagem após receber a 

decisão final.7 O não fornecimento das informações solicitadas com base na redução da 

tonelagem também resultará numa notificação de «Incumprimento». 

 

 

 
7 Note-se que, se o registante – na sequência de uma redução técnica da tonelagem – receber uma carta de 
aceitação da ECHA, tal não significa que esteja isento do cumprimento dos pedidos constantes da decisão 
de avaliação adotada. 
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O registo de uma substância numa determinada gama de tonelagem confere-lhe o direito de 

comercializar a substância nessas quantidades. Em troca, deve fornecer à ECHA as 

informações normalizadas pertinentes sobre a sua substância para a gama de tonelagem 

registada. Não é possível reduzir a sua gama de tonelagem para evitar o fornecimento das 

informações solicitadas na decisão de avaliação inicial. 

 

Uma vez que, aquando da adoção da decisão de avaliação, fabricava ou importava a 

substância numa determinada gama de tonelagem, deve ser capaz de clarificar os possíveis 

perigos e riscos causados por essa utilização. 

Transferência da função de registante principal 

A função de registante principal pode ser transferida para um novo registante principal após a 

adoção de uma decisão de avaliação. Nesses casos, o novo registante principal pode 

apresentar a atualização do dossiê, incluindo as informações solicitadas numa decisão. No 

entanto, a responsabilidade legal pelo cumprimento da decisão continua a ser dos 

destinatários iniciais da decisão. 

Recomendações gerais aos registantes 

Atualize o seu dossiê dentro do prazo estabelecido na «decisão inicial». 

 

Se lhe for solicitada a geração de novas informações sobre perigos, deve cumprir o disposto 

no artigo 10.º do REACH – apresentação de resumos (circunstanciados) de estudos8. 

 

A sua atualização deve também incluir quaisquer alterações ao seu dossiê de registo decorrentes 

das novas informações solicitadas – por exemplo, no que diz respeito à classificação e rotulagem, 

ao relatório de segurança química ou à apresentação de propostas de ensaio. 

 

Qualquer adaptação que apresentar necessita de uma fundamentação científica válida e de 

documentação exaustiva, incluindo provas científicas. Se estas condições não forem satisfeitas, 

a ECHA não aceitará a adaptação. 

 

Se tiver dificuldades em apresentar atempadamente as informações solicitadas, 

deverá atualizar o seu dossiê no prazo estabelecido em qualquer caso, adicionando 

quaisquer explicações pertinentes e a prova relativa aos motivos do atraso. 

 

A ECHA não tem competência para tirar conclusões destas informações e não pode 

atrasar a informação da autoridade nacional de controlo do cumprimento relevante 

se não fornecer as informações solicitadas atempadamente. No entanto, a autoridade 

nacional de controlo do cumprimento pode utilizar as informações que apresentar 

 

 

 
8 Consulte o Guia Prático sobre «Como comunicar resumos circunstanciados de estudos» para informações 
mais pormenorizadas – tal permitirá à ECHA realizar uma avaliação independente e concluir o processo de 
acompanhamento sem necessitar de solicitar informações adicionais numa nova atualização do dossiê. 

https://echa.europa.eu/pt/practical-guides
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quando considerar a aplicação de medidas de controlo do cumprimento.  

 

Ligações 

Avaliação e respetivo processo 

https://echa.europa.eu/pt/regulations/reach/evaluation/evaluation-procedure 

 

Perguntas e respostas 

https://echa.europa.eu/pt/support/qas-support/qas 

 

Serviços de assistência nacionais 

https://echa.europa.eu/pt/support/helpdesks 

 

Contacte a ECHA 

https://echa.europa.eu/pt/contact 

https://echa.europa.eu/pt/regulations/reach/evaluation/evaluation-procedure
https://echa.europa.eu/pt/support/qas-support/qas
https://echa.europa.eu/pt/support/helpdesks
https://echa.europa.eu/pt/contact
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