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9.11.2005 A6-0315/367

ALTERAÇÃO 367
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 367
ARTIGO 26, NÚMERO 1, ALÍNEA B)

b) O seu nome e endereço e o nome da 
pessoa de contacto;

b) O seu nome e endereço e o nome da 
pessoa de contacto, assim como, quando 
adequado, o nome e endereço de qualquer 
parte terceira designada de acordo mútuo 
para agir como pessoa de contacto para o 
potencial registando, para efeitos do 
disposto nos artigos 26º, 26º bis e 27;
b bis) uma declaração indicando se foi 
autorizada a publicação, nos termos do 
artigo 26º bis, do nome e do endereço do 
fabricante ou do importador ou da parte 
terceira referida na alínea b); 

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/368

ALTERAÇÃO 368
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 368
ARTIGO 26, NÚMERO 1, ALÍNEA D BIS) (NOVA)

d bis) uma descrição genérica e sucinta das 
utilizações identificadas; no mínimo, 
informação inicial sobre as categorias de 
utilização e exposição especificadas no 
ponto 5 bis do anexo IV;

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/369

ALTERAÇÃO 369
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 369
ARTIGO 26, NÚMERO 2

2. As informações referidas no n.º 1 serão 
apresentadas, o mais tardar, 18 meses antes: 

2. As informações referidas no n.º 1 serão 
apresentadas, o mais tardar, 18 meses antes: 

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;
b) Do prazo fixado no n.º 2 do artigo 21.º 
no tocante às substâncias de integração 
progressiva fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano.

2 bis. Após a expiração do prazo fixado no 
nº 2, a Agência permitirá, a pedido de um 
utilizador a jusante de uma substância que 
não tenha sido objecto de pré-registo, a 
notificação ulterior ao registo das 
substâncias por qualquer pessoa que não 
seja o fornecedor primitivo da substância 
ao utilizador a jusante num prazo alargado 
de mais 6 meses após a publicação do 
registo. Essa notificação permitirá que o 
potencial registando beneficie do regime 
transitório.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/370

ALTERAÇÃO 370
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 370
ARTIGO 26, NÚMERO 3 

3. Aos registandos que não apresentarem as 
informações exigidas no n.º 1 não poderá 
aplicar-se o artigo 21.º.

3. Sem prejuízo do disposto no n° 2 bis, aos 
registandos que não apresentarem as 
informações exigidas no n.º 1 não poderá 
aplicar-se o artigo 21.º.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/371

ALTERAÇÃO 371
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 371
ARTIGO 26 BIS (NOVO)

Artigo 26º bis
Registo das substâncias

1.  A Agência manterá um registo de 
substâncias que conterá as informações 
especificadas no artigo 26º.
2.  A Agência publicará todas as 
substâncias pré-registadas no registo das 
substâncias no prazo de um mês após a 
expiração do prazo previsto no nº 2 do 
artigo 26º, indicando:
a) o nome da substância e, se for caso 
disso, do grupo de substâncias, incluindo os 
respectivos números EINECS e CAS, se 
disponíveis;
b) caso seja necessário, o nome e endereço 
do fabricante ou importador ou da parte 
terceira designada como representante, 
desde que exista uma autorização nesse 
sentido, nos termos da alínea b) do nº 1 do 
artigo 26º;
c) uma descrição genérica e sucinta das 
utilizações identificadas; no mínimo, 
informação inicial sobre a utilização e 
exposição, em conformidade com a alínea d 
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bis) do nº 1 do artigo 26º;
d) o primeiro prazo para o registo de cada 
substância, nos termos do artigo 21º.
3. A Agência publicará o nome da 
substância, e, se for caso disso, do grupo de 
substâncias, incluindo os respectivos 
números EINECS e CAS, se disponíveis, 
para os quais a notificação ulterior foi 
solicitada imediatamente após a recepção 
dos pedidos.
4. No prazo de um mês após ter expirado o 
prazo de notificação ulterior referido no nº 
2 bis do artigo 26º, a Agência actualizará o 
registo de substâncias, por forma a incluir 
as substâncias para as quais foram 
recebidos pré-registos ulteriores.
5. A Agência publicará, juntamente com a 
publicação do registo de substâncias, nos 
termos dos nºs 1 e 4, um pedido dirigido a 
todos que possuem estudos sobre animais 
vertebrados que não estejam publicamente 
disponíveis para que forneçam indicações 
sobre a disponibilidade de tais estudos. 
6. Qualquer pessoa que possua tais estudos 
pode enviar à Agência indicações sobre a 
disponibilidade de tais estudos no prazo de 
seis meses após a publicação do registo de 
substâncias, nos termos do nº 4, e a 
Agência incluirá essa informação na base 
de dados referida no nº 5 do artigo 26º. Os 
estudos serão utilizados em conformidade 
com o disposto no artigo 28º.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/372

ALTERAÇÃO 372
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 372
ARTIGO 3, PONTO 20, PARTE INTRODUTÓRIA E ALÍNEAS A) E B)

20. Substância de integração progressiva: 
uma substância que, durante os 15 anos que 
antecedem a entrada em vigor do presente 
regulamento, satisfaz pelo menos um dos 
seguintes critérios:

20. Substância de integração progressiva: 
uma substância que satisfaz pelo menos um 
dos seguintes critérios:

a) Foi fabricada ou importada na 
Comunidade, ou nos países que adiram à 
União Europeia em 1 de Maio de 2004, por 
um fabricante ou importador, e consta do 
Inventário Europeu das Substâncias 
Químicas Existentes no Mercado (EINECS),

a) Consta do Inventário Europeu das 
Substâncias Químicas Existentes no 
Mercado (EINECS),

b) Foi fabricada na Comunidade, ou nos 
países que adiram à União Europeia em 1 de 
Maio de 2004, mas não foi colocada no 
mercado pelo fabricante ou importador;

b) Foi fabricada na Comunidade, ou nos 
países que adiram à União Europeia em 1 de 
Maio de 2004, mas não foi colocada no 
mercado pelo fabricante ou importador, pelo 
menos nos 15 anos que antecedem a 
entrada em vigor do presente regulamento;

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
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dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.

Em particular, a presente alteração visa assegurar que todas as substâncias que constam do 
EINECS sejam consideradas potenciais substâncias de integração progressiva.
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9.11.2005 A6-0315/373

ALTERAÇÃO 373
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 373
ARTIGO 21, NÚMERO 1, ALÍNEA A BIS) (NOVA)

a bis) substâncias de integração 
progressiva classificadas como muito 
tóxicas para os organismos aquáticos 
podendo causar efeitos nefastos a longo 
prazo no ambiente aquático (R50/53), em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE, 
fabricadas na Comunidade ou importadas 
em quantidades iguais ou superiores a 100 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador;

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/374

ALTERAÇÃO 374
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 374
ARTIGO 21, NÚMERO 2 

2. O artigo 19.º não se aplicará, nos seis anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, às substâncias de integração 
progressiva fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a 100 toneladas por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. O artigo 19.º não se aplicará, nos seis anos 
subsequentes à entrada em vigor do presente 
regulamento, às substâncias de integração 
progressiva classificadas como muito 
tóxicas para os organismos aquáticos 
podendo causar efeitos nefastos a longo 
prazo no ambiente aquático (R50/53), em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE, 
fabricadas na Comunidade ou importadas 
em quantidades iguais ou superiores a 1 
tonelada por ano por fabricante ou 
importador ou às substâncias de integração 
progressiva fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a 100 toneladas por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
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dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/375

ALTERAÇÃO 375
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 375
ARTIGO 12, NÚMERO 3 

3. Os ensaios e as análises laboratoriais 
serão realizados segundo os princípios de 
boas práticas de laboratório previstos na 
Directiva 87/18/CEE e nos termos da 
Directiva 86/609/CEE.

3. Os novos ensaios laboratoriais que 
envolvam animais vertebrados serão 
realizados segundo os princípios de boas 
práticas de laboratório previstos na Directiva 
87/18/CEE e nos termos da Directiva 
86/609/CEE.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/376

ALTERAÇÃO 376
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 376
ARTIGO 3, PONTO 29 BIS (NOVO)

29 bis. Perfil de exposição: conjunto das 
condições, incluindo as medidas de gestão 
dos riscos, que descrevem o modo como a 
substância é fabricada ou utilizada durante 
o seu ciclo de vida e como o fabricante ou 
importador controla, ou recomenda aos 
utilizadores a jusante que controlem, a 
exposição de pessoas e do ambiente. Estes 
perfis de exposição podem cobrir um 
processo ou utilização específica ou 
diversos processos e utilizações, consoante 
o caso, em que estes processos e utilizações 
podem ser descritos em termos de 
categorias de utilização e exposição, 
conforme definidas.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/377

ALTERAÇÃO 377
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 377
ARTIGO 3, PONTO 29 TER (NOVO)

29 ter. Categoria de utilização e exposição: 
principais categorias de utilização 
(designadamente, utilização industrial, 
utilização profissional e utilização pelos 
consumidores), as vias de exposição 
significativas (designadamente, oral, 
dérmica, por inalação ou ambiental) e os 
padrões de exposição (designadamente, 
frequente, acidental, ocasional, contínua).

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/378

ALTERAÇÃO 378
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE,

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 378
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 categorias de utilização e 
exposição conexas serão descritos num 
anexo à ficha de segurança.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/379

ALTERAÇÃO 379
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 379
ARTIGO 23, N° -1 (NOVO)

-1. Os fabricantes ou importadores 
procederão ao intercâmbio e à 
disponibilização das informações 
constantes da alínea a), subalíneas vi) e vii)  
do artigo 9º, para fins do registo, de 
maneira a evitar a duplicação de estudos. 
Em circunstâncias excepcionais (em 
domínios que não exijam dados que 
envolvam ensaios em animais), sempre 
que:
a) os custos de partilha da informação 
sejam desproporcionados;
b) os dados não sejam pertinentes para a 
substância; ou
c) a informação seja confidencial do ponto 
de vista comercial e o registando considere, 
justificadamente, que a necessidade de 
partilhar esta informação pode causar 
prejuízos à empresa.
O registando apresentará à Agência uma 
justificação para não partilhar a 
informação, quer parcial, quer totalmente. 
A pedido de outro potencial registando, e 
mediante o pagamento de uma taxa, a 
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Agência considerará se a justificação tem, 
ou não, fundamento. As PME pagarão uma 
taxa reduzida. Se a Agência entender que a 
justificação carece de fundamento, a 
isenção da partilha será indeferida ao 
registando inicial, o qual terá de suportar 
os custos da Agência decorrentes da análise 
da justificação. Em tais casos, a taxa paga 
será reembolsada.
Não é exigida qualquer justificação 
relativamente à não partilha das 
informações físico-químicas especificadas 
no ponto 5 dos anexos V e VII.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/380

ALTERAÇÃO 380
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 380
ARTIGO 9, ALÍNEA A), SUBALÍNEA III BIS) (NOVA)

iii bis) informações sobre as categoria de 
utilização e exposição especificadas no 
ponto 5 bis do anexo IV;

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.



AM\588402PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

9.11.2005 A6-0315/381

ALTERAÇÃO 381
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 381
ARTIGO 9, ALÍNEA A), SUBALÍNEA VIII BIS) (NOVA)

viii bis) a confirmação de que o registando 
é o proprietário dos estudos originais a 
partir dos quais os resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos são 
extraídos e apresentados ou de que dispõe 
do consentimento escrito do(s) 
proprietário(s) dos estudos originais que o 
habilita a remeter para os mesmos.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/382

ALTERAÇÃO 382
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 382
ARTIGO 10

Apresentação de dados em conjunto pelos 
membros de um consórcio

Apresentação de dados em conjunto por 
vários registandos

1. Quando se previr o fabrico de uma 
substância na Comunidade por dois ou mais 
fabricantes e/ou a importação por dois ou 
mais importadores, estes poderão formar 
um consórcio para efectuar o registo. Um 
fabricante ou importador, actuando em 
nome dos outros fabricantes e/ou 
importadores, e com o seu consentimento, 
apresentará partes do registo em 
conformidade com os segundo, terceiro e 
quarto parágrafos.

1. Quando se previr o fabrico de uma 
substância na Comunidade por um ou mais 
fabricantes e/ou a importação por um ou 
mais importadores, aplica-se o seguinte:

Cada membro do consórcio apresentará, 
separadamente, as informações especificadas 
na alínea a), subalíneas i), ii), iii) e viii), do 
artigo 9.º.

Cada registando apresentará, 
separadamente, as informações especificadas 
na alínea a), subalíneas i), ii), iii), iii bis) e 
viii), do artigo 9.º.

O fabricante ou importador que apresenta 
o registo em nome dos outros membros do 
consórcio apresentará as informações 
especificadas na alínea a), subalíneas iv), 
vi), vii) e ix), do artigo 9.º.
Os membros do consórcio podem decidir se 
apresentam as informações especificadas na 
alínea a), subalínea v), e alínea b), do artigo 

Os registandos podem decidir se apresentam 
as informações especificadas na alínea a), 
subalínea v), e alínea b), do artigo 9.º 
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9.º separadamente ou se apenas o referido 
fabricante ou importador apresentará essas 
informações em nome dos outros.

separadamente ou se um ou mais 
fabricantes ou importadores apresentarão 
essas informações, parcial ou 
integralmente, em nome dos outros.

2. Cada registando que sejam membro de 
um consórcio pagará apenas um terço da 
taxa de registo.

2.  As informações especificadas na alínea 
a), subalíneas iv), vi) vii) e ix), do artigo 9° 
serão apresentadas por um fabricante ou 
importador, com o consentimento dos 
outros fabricantes ou importadores. Se um 
registando não concordar com a selecção 
das informações especificadas na alínea a), 
subalíneas iv), vi) vii) ou ix), do artigo 9° 
ou se não puder participar na apresentação 
conjunta de dados relativos a pontos 
singulares ou múltiplos por outros motivos, 
apresentará à Agência uma indicação dos 
seus motivos juntamente com o seu registo. 
Os motivos poderão ser os seguintes:
- a informação não se aplica (por exemplo, 
devido a diferenças na composição da 
substância); ou
- a desproporcionalidade dos custos de 
obtenção de um acordo ou os custos de um 
registo conjunto (por exemplo, a empresa é 
uma PME ou existem custos relacionados 
com problemas linguísticos); ou
- problemas relacionados com a 
confidencialidade ou questões de 
concorrência; ou
- a intenção de proceder ao registo numa 
data anterior ou posterior à exigida para os 
demais registandos.
Não é exigida a indicação de motivos 
relativamente às informações 
físico-químicas especificadas no ponto 5 
dos anexos V e VII.
2 bis. Quando uma substância tiver sido 
registada por um único registando, outros 
fabricantes e/ou importadores podem 
remeter para partes relevantes desse registo 
aquando da apresentação das informações 
referidas no artigo 9º, desde que seja 
fornecido o consentimento escrito do 
fabricante ou importador que procedeu ao 
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registo, sem prejuízo do disposto no artigo 
25º.
Em caso de remissão integral, a Agência 
atribui, a pedido dos 
fabricantes/importadores em causa, o 
mesmo número de registo.
2 ter. Qualquer fabricante, importador ou 
consórcio pode designar um terceiro para 
agir como seu representante em todos os 
procedimentos no âmbito do presente 
artigo.
2 quater. A fim de apoiar os fabricantes ou 
importadores que fazem parte de 
consórcios, a Comissão elaborará um 
projecto de orientações com vista ao 
respeito do direito da concorrência.
2 quinquies. Cada registando que é 
membro de um consórcio pagará uma parte 
proporcional da taxa de registo.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.



AM\588402PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

9.11.2005 A6-0315/383

ALTERAÇÃO 383
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 383
ARTIGO 23, NÚMERO 3 

3. A Agência poderá disponibilizar 
gratuitamente a um registando ou potencial 
registando quaisquer resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos 
apresentados no quadro de um registo há 
pelo menos 10 anos.

3. A Agência poderá disponibilizar 
gratuitamente a um registando ou potencial 
registando quaisquer resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos relativos 
ensaios quer com quer sem animais 
apresentados no quadro de um registo há 
pelo menos 15 anos.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/384

ALTERAÇÃO 384
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 384
ARTIGO 24, NÚMERO 5, PARÁGRAFO 1

5. Se a mesma substância tiver sido 
registada há menos de 10 anos, a Agência 
comunicará imediatamente ao potencial 
registando os nomes e endereços do(s) 
anterior(es) registando(s) e dos resumos de 
estudos ou resumos consistentes de estudos 
pertinentes, consoante o caso, por ele(s) já 
apresentados e que envolvam animais 
vertebrados.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/385

ALTERAÇÃO 385
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 385
ARTIGO 25, NÚMERO 1 

1. No caso de substâncias anteriormente 
registadas há menos de 10 anos, conforme 
se mencionou no n.º 5 do artigo 24.º, o 
potencial registando solicitará ao(s) 
anterior(es) registando(s) as informações 
que envolvam ensaios em animais 
vertebrados de que tiver necessidade para 
efectuar o registo. Poderá solicitar aos 
registandos quaisquer informações sobre 
ensaios que não envolvam animais 
vertebrados, se os registandos anteriores 
tiverem efectuado uma declaração 
afirmativa para efeitos da alínea a), 
subalínea x), do artigo 9º.

1. No caso de substâncias anteriormente 
registadas há menos de 15 anos, o potencial 
registando solicitará ao(s) anterior(es) 
registando(s) as informações de que tiver 
necessidade, em relação à alínea a), 
subalíneas vi) e vii), do artigo 9°,  para 
efectuar o registo.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/386

ALTERAÇÃO 386
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 386
ARTIGO 7

1. Os artigos 5.º e 19.º não se aplicarão, 
durante um período de cinco anos, às 
substâncias fabricadas na Comunidade ou 
importadas para investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo, com um número de clientes 
mencionados numa lista e numa quantidade 
que se limitem à investigação e ao 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo.

1. As substâncias fabricadas na Comunidade 
ou importadas para investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo numa quantidade que se 
limite à investigação e ao desenvolvimento 
orientados para o produto e para o processo 
serão isentas da obrigação de registo 
prevista nos artigos 5º, 6º, 15º, 16º e 19º 
durante um período de cinco anos, desde 
que o fabricante ou importador notifique à 
Agência, no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o artigo 
108.º, as informações seguintes:

2. Para efeitos do n.º 1, o fabricante ou 
importador notificará à Agência, no formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108.º, as informações 
seguintes:

a) A identidade do fabricante ou importador; a) A identidade do fabricante ou importador;

b) A identidade da substância; b) A identidade da substância;

c) A classificação da substância, se existir; c) A classificação da substância, se existir;

d) A quantidade estimada; d) A quantidade estimada;

e) A lista de clientes mencionada no nº 1; e e)  Caso seja relevante, a lista de clientes 
aos quais a substância é fornecida; e
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f) Informações suficientes sobre o programa 
de investigação e desenvolvimento a fim de 
permitir à Agência a tomada de decisões 
esclarecidas ao abrigo dos nºs 4 e 7.

f) Informações suficientes sobre o programa 
de investigação e desenvolvimento a fim de 
permitir à Agência a tomada de decisões 
esclarecidas ao abrigo do presente artigo.

O período previsto no n.º 1 terá início 
aquando da recepção da notificação pela 
Agência.

O período previsto no  presente número terá 
início aquando da recepção da notificação 
pela Agência.

3. A Agência atribuirá à notificação um 
número e uma data, que será a data de 
recepção da notificação pela Agência, e 
comunicá-los-á imediatamente ao fabricante 
ou importador em causa.

2. A Agência atribuirá à notificação um 
número e uma data, que será a data de 
recepção da notificação pela Agência, e 
comunicá-los-á imediatamente ao fabricante 
ou importador em causa e transmitirá a 
informação notificada, assim como o 
número e a data à autoridade competente 
de cada Estado-Membro em que a 
substância é fabricada, importada ou 
utilizada para efeitos de investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto 
e para o processo.

4. A Agência verificará se a informação 
fornecida na notificação está completa. 
Poderá decidir a imposição de condições a 
fim de assegurar que a substância, ou a 
preparação ou o artigo em que a substância 
está integrada, será manuseada apenas 
pelo pessoal dos clientes constantes da lista 
referida na alínea e) do n.º 2, em condições 
razoavelmente controladas, e que não será 
posta à disposição do grande público em 
nenhum momento, quer estreme quer 
numa preparação ou num artigo, e de que 
as quantidades remanescentes serão 
recolhidas para eliminação após o período 
de derrogação.

3. A Agência poderá decidir a imposição de 
condições a fim de assegurar que a 
substância é utilizada de uma forma em que 
os riscos para a saúde humana e/ou o 
ambiente são controlados. O fabricante ou 
importador respeitará todas as condições 
impostas pela Agência.

5. Na ausência de indicação em contrário, o 
fabricante ou importador da substância só 
pode proceder ao seu fabrico ou importação 
decorridas, no mínimo, quatro semanas após 
a notificação.

4. Na ausência de indicação em contrário, o 
fabricante ou importador da substância só 
pode proceder ao seu fabrico ou importação 
decorridas, no mínimo, quatro semanas após 
a notificação.

6. O fabricante ou importador deverá 
respeitar quaisquer condições impostas 
pela Agência em conformidade com o n.º 4.
7. A Agência pode decidir prorrogar o 
período de isenção de cinco anos por, no 
máximo, mais cinco anos ou, no caso das 

5. A Agência pode decidir prorrogar o 
período inicial de isenção por 10 anos, no 
máximo, mediante pedido do fabricante ou 
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substâncias que se destinem a ser usadas 
exclusivamente no desenvolvimento de 
medicamentos para uso humano ou 
veterinário, por mais 10 anos, no máximo, 
mediante pedido e se o fabricante ou o 
importador puderem demonstrar que essa 
prorrogação é justificada pelo programa de 
investigação e desenvolvimento.

do importador, se o fabricante ou o 
importador puderem demonstrar que essa 
prorrogação é justificada pelo programa de 
investigação e desenvolvimento. 

8. A Agência transmitirá imediatamente 
quaisquer projectos de decisões às 
autoridades competentes de cada Estado-
Membro onde decorre o fabrico, a 
importação ou a investigação orientada para 
produtos e processos.

6. A Agência transmitirá imediatamente 
quaisquer projectos de decisões às 
autoridades competentes de cada Estado-
Membro onde decorre o fabrico, a 
importação ou a investigação orientada para 
produtos e processos.

Ao tomar as decisões previstas nos n.os 4 a 
7, a Agência levará em linha de conta 
eventuais observações formuladas por essas 
autoridades competentes.
9. A Agência e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em causa assegurarão 
sempre a confidencialidade das informações 
comunicadas nos termos dos n.os 1 a 8.

7. A Agência e as autoridades competentes 
do(s) Estado(s)-Membro(s) em causa 
assegurarão sempre a confidencialidade das 
informações comunicadas nos termos do nº 
1. A Agência não divulgará esta 
informação a qualquer outra autoridade 
competente.

10. As decisões tomadas pela Agência ao 
abrigo dos n.os 4 e 7 podem ser objecto de 
recurso interposto em conformidade com os 
artigos 87.º, 88.º e 89.º.

8. As decisões negativas ao abrigo dos nºs 3 
e 5 podem ser objecto de recurso interposto 
em conformidade com os artigos 87.º, 88.º e 
89.º.

Ao adoptar as decisões previstas nos nºs 3 e 
5, a Agência tomará em conta os 
comentários formulados pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros em 
causa.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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Em particular, a presente alteração alarga o período ao máximo, mantendo simultaneamente 
a possibilidade de a Agência impor condições, quando adequado, com base no fornecimento 
de suficientes informações à Agência, para que as suas decisões sejam bem fundamentadas. 
Especifica igualmente que deve ser preservada a confidencialidade entre a Agência, a 
empresa e a(s) autoridade(s) competente(s) do Estado-Membro em que a substância (ou a 
preparação ou artigo em que a substância é incorporada) é fabricada ou importada ou em 
que tem lugar o PPOID.



AM\588402PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

9.11.2005 A6-0315/387

ALTERAÇÃO 387
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 387
ARTIGO 11, PONTO 1, ALÍNEA A)

a) A informação especificada no anexo V 
relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador;

A informação sobre as propriedades 
físico-químicas especificada no anexo V e 
qualquer outra informação físico-química, 
toxicológica e ecotoxicológica pertinente de 
que se disponha, relativa às substâncias 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por ano 
por fabricante ou importador e, se a 
substância não for de integração 
progressiva ou se um ou vários dos critérios 
de verificação enunciados no anexo Ib bis 
se encontrarem preenchidos, o registando 
disponibilizará a informação especificada 
no anexo V. Se a substância preencher o 
critério a) do anexo Ib bis, deve ser 
efectuada uma avaliação de segurança 
química;

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/388

ALTERAÇÃO 388
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 388
ANEXO I B BIS (novo)

ANEXO IB BIS
CRITÉRIOS PARA SUBSTÂNCIAS DE 

INTEGRAÇÃO PROGRESSIVA 
REGISTADAS EM QUANTIDADES 

ENTRE 1 E 10 TONELADAS POR ANO, 
POR FABRICANTE OU IMPORTADOR, 
PARA AS QUAIS É EXIGIDA TODA A 
INFORMAÇÃO ESPECIFICADA NO 

ANEXO V
A documentação técnica referida na alínea 
a) do artigo 9º deve incluir toda a 
informação especificada no anexo V, se o 
registando considerar que ou:
(a) existe uma indicação, baseada nos 
dados disponíveis ou baseada em relações 
(quantitativas) estrutura-actividade 
(Q)SARs) válidas e disponíveis, de que a 
substância é susceptível de preencher:
- os critérios de classificação como 
carcinogénea, mutagénea ou tóxica para a 
reprodução; ou
- os critérios fixados no anexo XII (PBT, 
mPmB); ou
(b) a substância é susceptível de preencher, 
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com base na informação disponível, os 
critérios para a sua classificação como 
perigosa para a saúde humana ou para o 
ambiente e 
- a substância é utilizada estreme ou em 
preparações destinadas a utilização pelos 
consumidores ou utilização profissional; ou
- a substância é incorporada num artigo 
destinado à utilização pelos consumidores e 
destina-se a ser libertada do artigo em 
condições de utilização normal e 
razoavelmente previsível.
A Agência deve disponibilizar, no seu sítio 
Internet, uma ferramenta electrónica para 
QSAR que proporcione resultados fiáveis e 
de fácil aplicação pelas PME.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.



AM\588402PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

9.11.2005 A6-0315/389

ALTERAÇÃO 389
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 389
ANEXO IX, PONTO 3

Em função do(s) perfil(is) de exposição 
definido(s) no relatório de segurança 
química, poderão ser dispensados ensaios 
previstos nos anexos VII e VIII.

3.1. Em função do(s) perfil(is) de exposição 
definido(s) no relatório de segurança 
química, poderão ser dispensados os ensaios 
previstos nos anexos VII e VIII e, quando 
especificados, no anexo VI.

Será sempre necessário fornecer 
documentação e justificações adequadas.

3.2 Será necessário fornecer documentação e 
justificações adequadas na avaliação de 
segurança química para a derrogação 
baseada na exposição para efeitos dos 
anexos VII e VIII e para os ensaios 
específicos do anexo VI , compatível com as 
pertinentes condições, incluindo as 
seguintes:
i) tipos de compartimentos ambientais;
ii) populações humanas expostas;
iii) medidas de gestão de riscos;
iv) vias de exposição;
v) duração e frequência da exposição;
vi) protecção da vida animal.
A Comissão adoptará os critérios 
definidores de justificação adequada para a 
derrogação baseada na exposição para 
efeitos dos anexos VII e VIII e para os 
ensaios específicos do anexo VI, nos termos 



AM\588402PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

do nº 3 do artigo 130º, no prazo de 18 meses 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.  A derrogação será efectuada 
no respeito das pertinentes condições.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/390

ALTERAÇÃO 390
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 390
ANEXO V, PARTE 6, COLUNAS 1 E 2, PONTO 6.1

Coluna 1

A avaliação deste parâmetro compreende as 
seguintes etapas consecutivas:

A avaliação deste parâmetro compreende as 
seguintes etapas consecutivas:

(1) Uma avaliação dos dados humanos e em 
animais disponíveis

(1) Uma avaliação dos dados humanos e em 
animais disponíveis

(2) Uma avaliação da reacção ácida ou 
alcalina;

(2) Uma avaliação da reserva ácida ou 
alcalina;

(3) O estudo in vitro da corrosão da pele; (3) O estudo in vitro da corrosão da pele;

(4) O estudo in vitro da irritação da pele; (4) O estudo in vitro da irritação da pele;

Coluna 2

6.1. A terceira e a quarta etapas não são 
exigidas nos seguintes casos:

6.1. A terceira e a quarta etapas não são 
exigidas nos seguintes casos:

- se a substância for corrosiva; ou -  se a informação disponível indicar que se 
encontram preenchidos os critérios para 
classificação como corrosiva da pele ou 
irritante ocular; ou

se a substância for um ácido forte 
(pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5); 
ou
se a substância for inflamável em contacto 
com o ar, à temperatura ambiente; ou

- se a substância for inflamável em contacto 
com o ar, à temperatura ambiente; ou
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se a substância for muito tóxica em contacto 
com a pele; ou

- se a substância for classificada como 
muito tóxica em contacto com a pele; ou

- se o estudo de toxicidade aguda por via 
dérmica não indicar irritação da pele até à 
dose-limite (2000 mg/kg de massa corporal);

- se um estudo de toxicidade aguda por via 
dérmica não indicar irritação da pele até à 
dose-limite (2000 mg/kg de massa corporal);

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/391

ALTERAÇÃO 391
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 391
ANEXO V, PARTE 6, COLUNAS 1 E 2, PONTO 6,2

Coluna 1

A avaliação deste parâmetro compreende as 
seguintes etapas consecutivas:

A avaliação deste parâmetro compreende as 
seguintes etapas consecutivas:

(1) Uma avaliação dos dados humanos e em 
animais disponíveis

(1) Uma avaliação dos dados humanos e em 
animais disponíveis

(2) Uma avaliação da reacção ácida ou 
alcalina;

(2) Uma avaliação da reserva ácida ou 
alcalina;

(3) O estudo in vitro da irritação ocular; (3) O estudo in vitro da irritação ocular;

Coluna 2

6.2. A terceira etapa não é exigida nos 
seguintes casos:

6.2. A terceira etapa não é exigida nos 
seguintes casos:

- se a substância for corrosiva; ou - se a informação disponível indicar que se 
encontram preenchidos os critérios para 
classificação como corrosiva da pele ou 
irritante ocular; ou

se a substância for um ácido forte 
(pH < 2,0) ou uma base forte (pH > 11,5); 
ou
se a substância for inflamável em contacto 
com o ar, à temperatura ambiente; ou

- se a substância for inflamável em contacto 
com o ar, à temperatura ambiente.

se a substância for classificada de irritante 



AM\588402PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

em contacto com a pele, desde que o 
registando a classifique de irritante ocular;

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/392

ALTERAÇÃO 392
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 392
ANEXO V, PARTE 6, COLUNAS 1 E 2, PONTO 6,3

Coluna 1

A avaliação deste parâmetro compreende as 
seguintes etapas consecutivas:

A avaliação deste parâmetro compreende as 
seguintes etapas consecutivas:

(1) Uma avaliação dos dados humanos e em 
animais disponíveis

(1) Uma avaliação dos dados humanos, em 
animais e alternativos disponíveis

(2) Um ensaio dos gânglios linfáticos locais 
(LLNA) em murídeos.

(2) Estudo in vitro

Coluna 2

6.3. A segunda etapa não é exigida nos 
seguintes casos:

6.3. A segunda etapa não é exigida nos 
seguintes casos:

– se a substância for corrosiva, muito tóxica 
ou irritante em contacto com a pele,  ou

- se a informação disponível indicar que a 
substância deve ser classificada para efeitos 
de sensibilização ou corrosão cutânea; ou

se a substância for um ácido forte (pH < 2,0) 
ou uma base forte (pH > 11,5); ou

se a substância for um ácido forte (pH < 2,0) 
ou uma base forte (pH > 11,5); ou

- se a substância for inflamável em contacto 
com o ar, à temperatura ambiente.

- se a substância for inflamável em contacto 
com o ar, à temperatura ambiente.

Se for possível estabelecer a classificação 
de sensibilizante da pele a partir dos 
resultados da primeira etapa, a etapa 
seguinte pode ser omitida e o registando 
classificará a substância de sensibilizante 
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da pele.
Se o ensaio dos gânglios linfáticos locais 
(LLNA) em murídeos não for adequado no 
caso da substância em questão, pode 
recorrer-se ao ensaio de maximização na 
cobaia (GPMT).

O ensaio dos gânglios linfáticos locais 
(LLNA) em murídeos constitui a primeira 
opção em métodos de ensaios in vivo. Só 
em circunstâncias excepcionais pode ser 
utilizado outro ensaio. O recurso a outro 
ensaio carece de justificação.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/393

ALTERAÇÃO 393
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 393
ANEXO V, PARTE 6, COLUNA 2, PONTO 6.4.1 (novo)

6.4.1. Não é necessária a realização de 
outros estudos se, comprovadamente, a 
substância pertencer às categorias 1 ou 2 
da carcinogenicidade ou às categorias 1, 2 
ou 3 da mutagenicidade.
Se os perfis de exposição mencionados na 
alínea a) do anexo 1 ter bis se encontrarem 
preenchidos no que diz respeito à 
carcinogenicidade e à mutagenicidade e a 
empresa não introduzir e recomendar uma 
gestão de riscos adequada, o registando 
deverá realizar ensaios ulteriores e 
adequados de mutagenicidade.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/394

ALTERAÇÃO 394
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 394
ANEXO V, PARTE 6, COLUNAS 1 E 2, PONTO 6.4 BIS (novo)

Coluna 1

6.4 bis. Toxicidade aguda
6.4bis.1. Por via oral

Coluna 2

6.4 bis. Não é (são) exigido(s) estudo(s) nos 
seguintes casos:
- se a substância for corrosiva ou
- se não puderem ser administradas doses 
precisas da mesma devido às propriedades 
químicas ou físicas da substância ou
- se a substância for inflamável em 
contacto com o ar, à temperatura ambiente.
Não é exigido o estudo se estiver disponível 
um estudo sobre toxicidade aguda por 
inalação (6.5.2) ou por via dérmica (6.5.3).

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 



AM\588402PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/395

ALTERAÇÃO 395
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 395
ANEXO V, PARTE 7, COLUNAS 1 E 2, PONTO 7,1

Coluna 1

7.1. Toxicidade em meio aquático 7.1. Toxicidade em meio aquático

7.1.1. Ensaio de toxicidade a curto prazo em 
Daphnia

7.1.1. Ensaio de toxicidade a curto prazo em 
invertebrados (espécie preferencial 
Daphnia)

O registando poderá ponderar a 
possibilidade de efectuar ensaios de 
toxicidade a longo prazo, em lugar de 
ensaios de toxicidade a curto prazo.

O registando poderá ponderar a 
possibilidade de efectuar ensaios de 
toxicidade a longo prazo, em lugar de 
ensaios de toxicidade a curto prazo.

Coluna 2

7.1.1. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

7.1.1. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

- se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou

- se houver factores atenuantes que 
indiquem que a toxicidade em meio 
aquático é de ocorrência improvável, por 
exemplo se a substância for altamente 
insolúvel na água ou se a substância tiver 
poucas probabilidades de atravessar 
membranas biológicas; ou

– se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 

- se estiver disponível um estudo de curto 
ou longo prazo sobre peixes; ou
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molecular superior a 15 Å); ou
– se existir um estudo de toxicidade a longo 
prazo.

- se existir um estudo de toxicidade aquática 
a longo prazo sobre invertebrados; ou
- se existir informação adequada para a 
classificação e rotulagem ambientais.

Se a comparação da exposição ambiental 
(prevista) com os resultados dos dados de 
toxicidade a curto prazo em meio aquático 
apontar para a necessidade de investigar 
mais profundamente os efeitos nos 
organismos aquáticos, efectuar-se-á o estudo 
de toxicidade a longo prazo em meio 
aquático em Daphnia (ponto 7.1.5 do anexo 
VII).  

Se a comparação da exposição ambiental 
(prevista) com os resultados dos dados de 
toxicidade a curto prazo em meio aquático 
apontar para a necessidade de investigar 
mais profundamente os efeitos nos 
organismos aquáticos, efectuar-se-á o estudo 
de toxicidade a longo prazo em meio 
aquático em Daphnia (ponto 7.1.5 do anexo 
VII).  

Se a substância for pouco hidrossolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 1 mg/l), deve 
ser ponderado o estudo de toxicidade a 
longo prazo em meio aquático em peixes 
(ponto 7.1.6 do anexo VII).

Se a substância for pouco hidrossolúvel, 
deve ser ponderado o estudo de toxicidade a 
longo prazo em meio aquático em Daphnia 
(ponto 7.1.5 do anexo VII).

Se os perfis de exposição mencionados no 
anexo 1 ter (bis) se encontrarem 
preenchidos no que diz respeito ao PBT ou 
mPmB ou no anexo 1 ter (ter), e a empresa 
não introduzir e recomendar uma gestão de 
riscos adequada, o registando deverá 
realizar ensaios ambientais ulteriores e 
adequados.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/396

ALTERAÇÃO 396
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 396
ANEXO V, PARTE 7, COLUNAS 1 E 2, PONTO 7,1 BIS (novo)

Coluna 1

7.1 bis. Degradação
7.1bis.1. Biótica
7.1bis.1.1. Elevada biodegradabilidade

Coluna 2

7.1bis.1.1. Estudo não exigido se a 
substância for inorgânica.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.



AM\588402PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

9.11.2005 A6-0315/397

ALTERAÇÃO 397
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 397
ANEXO VI, PARTE 6, COLUNA 2, PONTO 6.1.1

6.1.1. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

6.1.1. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

- se a substância for corrosiva; ou - se a substância for classificada como 
corrosiva ou irritante da pele com base na 
avaliação do ponto terminal, nos termos do 
anexo V; ou

se a substância for um ácido forte (pH < 2,0) 
ou uma base forte (pH > 11,5); ou

se a substância for um ácido forte (pH < 2,0) 
ou uma base forte (pH > 11,5); ou

- se a substância for inflamável em contacto 
com o ar, à temperatura ambiente; ou

- se a substância for inflamável em contacto 
com o ar, à temperatura ambiente; ou

- se a substância for muito tóxica em 
contacto com a pele; ou

- se a substância for classificada como 
muito tóxica em contacto com a pele; ou

- se o estudo de toxicidade aguda por via 
dérmica não indicar irritação da pele até à 
dose-limite (2000 mg/kg de massa corporal); 
ou

- se um estudo de toxicidade aguda por via 
dérmica não indicar irritação da pele até à 
dose-limite (2000 mg/kg de massa corporal);

- se os dados resultantes da estratégia de 
ensaio prevista no ponto 6.1 do anexo V 
permitirem classificar adequadamente a 
substância de corrosiva da pele ou irritante 
da pele.

Or. en
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Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/398

ALTERAÇÃO 398
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 398
ANEXO VI, PARTE 6, COLUNA 2, PONTO 6.2.1

6.2.1. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

6.2.1. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

- se a substância for classificada como 
irritante ocular, com risco de dano grave 
para os olhos, com base na avaliação do 
ponto terminal, nos termos do anexo V; ou

- se a substância for corrosiva; ou - se a substância for classificada de 
corrosiva da pele, sob condição de o 
registando a ter classificado de irritante 
ocular; ou

se a substância for um ácido forte (pH < 2,0) 
ou uma base forte (pH > 11,5); ou

se a substância for um ácido forte (pH < 2,0) 
ou uma base forte (pH > 11,5); ou

se a substância for inflamável em contacto 
com o ar, à temperatura ambiente; ou

- se a substância for inflamável em contacto 
com o ar, à temperatura ambiente.

- se a substância for classificada de 
irritante em contacto com a pele, desde que 
o registando a classifique de irritante 
ocular; ou
- se os dados resultantes da estratégia de 
ensaio prevista no ponto 6.2 do anexo V 
permitirem classificar adequadamente a 
substância de irritante ocular.

Or. en
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Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/399

ALTERAÇÃO 399
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 399
ANEXO VI, PARTE 6, COLUNAS 1 E 2, PONTO 6.4.2

Coluna 1

6.4.2. Estudo in vitro de citogenicidade em 
células de mamíferos

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

Coluna 2

6.4.2. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

Estes estudos (6.4.2 e 6.4.3) não são 
exigidos nos seguintes casos:

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

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

- se a substância for comprovadamente 
cancerígena das categorias 1 ou 2.

- se a substância for comprovadamente 
cancerígena das categorias 1 ou 2 ou 
mutagénea das categorias 1, 2 ou , ou o 
registando executar e, se necessário, 
recomendar medidas de gestão de riscos, se 
for esse o caso;. ou
- se a avaliação de segurança química, nos 
termos do anexo I indicar que o risco de 
exposição para a saúde ou o ambiente, das 
utilizações identificadas não é relevante ou 
está controlado adequadamente, tendo em 
conta as medidas de gestão de riscos.  É 
aplicável o nº 3 do anexo IX.
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Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.



AM\588402PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

9.11.2005 A6-0315/400

ALTERAÇÃO 400
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 400
ANEXO VI, PARTE 6, COLUNAS 1 E 2, PONTO 6.5

Coluna 1

6.5. Toxicidade aguda 6.5. Toxicidade aguda

A via de aplicação deve basear-se na 
utilização pretendida para a substância ou 
para a preparação que contém a substância 
e a exposição pertinente.
A segunda via de toxicidade aguda só deve 
se ensaiada se a informação não puder ser 
extraída a partir da demais informação 
disponível.

No caso dos gases e dos líquidos voláteis 
(pressão de vapor superior a 10-2 Pa, a 
20ºC), as informações fornecidas dirão 
respeito à via por inalação (6.5.2).

No caso dos gases e dos líquidos voláteis 
(pressão de vapor superior a 10-2 Pa, a 
20ºC), as informações fornecidas dirão 
respeito à via por inalação (6.5.2).

No caso das substâncias que não sejam 
gases, as informações referidas nos 
pontos 6.5.1 a 6.5.3 devem ser fornecidas 
em relação a, pelo menos, duas vias, sendo 
uma delas a via oral. A escolha da segunda 
via dependerá da natureza da substância e da 
via provável de exposição humana. Caso só 
haja uma via de exposição, só será 
necessário fornecer informações em relação 
a essa via.

No caso das substâncias que não sejam 
gases, as informações referidas nos 
pontos 6.5.1 a 6.5.3 devem ser fornecidas 
em relação a, pelo menos, duas vias, sendo 
uma delas a via oral. A escolha da segunda 
via dependerá da natureza da substância e da 
via provável de exposição humana. Caso só 
haja uma via de exposição, só será 
necessário fornecer informações em relação 
a essa via.
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Coluna 2

6.5. Não é (são) exigido(s) estudo(s) nos 
seguintes casos:

6.5. Não é (são) exigido(s) estudo(s) nos 
seguintes casos:

se não puderem ser administradas doses 
precisas da mesma devido às propriedades 
químicas ou físicas da substância; ou

se não puderem ser administradas doses 
precisas da mesma devido às propriedades 
químicas ou físicas da substância; ou

- se a substância for corrosiva; ou - a substância for classificada de corrosiva 
da pele; ou

- se a substância for inflamável em contacto 
com o ar, à temperatura ambiente.

- se a substância for inflamável em contacto 
com o ar, à temperatura ambiente.

A segunda via apropriada será escolhida da 
seguinte forma: 6.4 ter.2.

A segunda via apropriada será escolhida da 
seguinte forma: 6.4 ter.2.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/401

ALTERAÇÃO 401
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 401
ANEXO VI, PARTE 6, COLUNA 2, PONTO 6.5.1

Se não se encontrar regulado no anexo V

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/402

ALTERAÇÃO 402
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 402
ANEXO VI, PARTE 6, COLUNA 2, PONTO 6.5.2

6.5.2. A via por inalação será a via de ensaio 
apropriada se:

1) For provável a exposição de pessoas por 
inalação; e
2) Se verificar uma das seguintes 
condições:

6.5.2. A via por inalação será a via de ensaio 
apropriada se for provável a exposição de 
pessoas por inalação tendo em consideração 
a pressão de vapor da substância e/ou a 
possibilidade de exposição a aerossóis, 
partículas ou gotículas de dimensão 
inalável.

– a pressão de vapor da substância for 
superior a 10-2 Pa, a 20.ºC; ou
- a substância for um pó que contenha mais 
de 1 % de partículas, em massa, com 
granulometria MMAD (diâmetro 
aerodinâmico médio em massa) inferior a 
100 µm; ou
a substância for utilizada de um modo que 
gere aerossóis, partículas ou gotículas de 
dimensões inaláveis (mais de 1 %, em 
massa, de partículas com MMAD inferior a 
100 µm).

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
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que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/403

ALTERAÇÃO 403
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 403
ANEXO VI, PARTE 6, COLUNA 2, PONTO 6.5.3

6.5.3. A via dérmica será a via de ensaio 
apropriada se:

6.5.3. A via dérmica será a via de ensaio 
apropriada se:

(1) A inalação da substância for 
improvável; e

1) For provável o contacto com a pele 
durante a produção e/ou a utilização; e

2) For provável o contacto com a pele 
durante a produção e/ou a utilização; e

2) As propriedades físico-químicas 
apontarem para uma taxa significativa de 
absorção através da pele; e

3) As propriedades físico-químicas 
apontarem para uma potencial taxa 
significativa de absorção através da pele;  

3) Se verificar uma das seguintes 
condições:
for observada toxicidade, a doses baixas, 
num ensaio de toxicidade aguda por via 
oral; ou
forem observados efeitos sistémicos ou 
outros indícios de absorção em estudos de 
irritação da pele e/ou ocular; ou
houver indicações, em ensaios in vitro, de 
absorção significativa por via dérmica; ou
for conhecida a penetração ou toxidade 
aguda significativa por via dérmica de 
substâncias estruturalmente relacionadas.
A via dérmica não será a via de ensaio 
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apropriada se a absorção através da pele 
for improvável, devido à massa molecular 
(superior a 800 ou diâmetro molecular 
superior a 15 Å) e a baixa lipossolubilidade 
(log Koctanol-água inferior a - 1 ou 
superior a 4).

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/404

ALTERAÇÃO 404
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 404
ANEXO VI, PARTE 6, COLUNA 2, PONTO 6.6.1

6.6.1.  Estudo de toxicidade a curto prazo 
(28 dias) não exigido nos seguintes casos:

6.6.1.  Estudo de toxicidade a curto prazo 
(28 dias) não exigido nos seguintes casos:

– se existir um estudo fiável de toxicidade 
sub-crónica (90 dias) ou crónica, no qual 
tenham sido utilizadas uma espécie e uma 
via de administração apropriadas; ou

- se existir um estudo fiável de toxicidade 
sub-crónica (90 dias) ou crónica, no qual 
tenham sido utilizadas uma espécie, 
dosagem, solvente e uma via de 
administração apropriadas; ou

- se a substância sofrer desintegração 
imediata e existirem dados suficientes sobre 
os produtos de dissociação; ou

- se a substância sofrer desintegração 
imediata e existirem dados suficientes sobre 
os produtos de dissociação; ou

– se puder ser excluída qualquer exposição 
humana relevante.

- se a avaliação de segurança química, nos 
termos do anexo I, indicar que o risco de 
exposição para a saúde ou o ambiente das 
utilizações identificadas não é relevante ou 
está controlado adequadamente, tendo em 
conta as medidas de gestão de riscos.  O nº 
3 do anexo IX é aplicável; ou
- para substâncias em quantidade igual ou 
inferior a 100 toneladas/ano por fabricante 
e importador
- se não se verificar uma exposição 
reiterada dos consumidores ou 
profissionais  (ou seja, os critérios 
estabelecido no primeiro parágrafo do 
anexo Ib bis (ter) não se encontrarem 
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preenchidos) e não se verificar uma 
exposição reiterada dos trabalhadores 
industriais; ou
- se o registando executar e, se necessário, 
recomendar medidas adequadas de gestão 
de riscos destinadas a mitigar os riscos de 
exposição reiterada.

A via apropriada será escolhida da seguinte 
forma:

A via apropriada será escolhida da seguinte 
forma:

A via dérmica será a via de ensaio 
apropriada se:

A via dérmica será a via de ensaio 
apropriada se:

(1) a inalação da substância for 
improvável; e

1) For provável o contacto com a pele 
durante a produção e/ou a utilização; e

2) For provável o contacto com a pele 
durante a produção e/ou a utilização; e

2) As propriedades físico-químicas 
apontarem para uma taxa significativa de 
absorção através da pele; e

3) As propriedades físico-químicas e 
toxicológicas apontarem para uma potencial 
taxa significativa de absorção através da 
pele; 

3) Se verificar uma das seguintes 
condições:
– for observada toxicidade no ensaio de 
toxicidade aguda por via dérmica a doses 
mais baixas do que no ensaio de toxicidade 
por via oral; ou
forem observados efeitos sistémicos ou 
outros indícios de absorção em estudos de 
irritação da pele e/ou ocular; ou
– for conhecida a penetração ou toxicidade 
significativa por via dérmica de substâncias 
estruturalmente relacionadas.
A via dérmica não será a via de ensaio 
apropriada se a absorção através da pele 
for improvável, devido à massa molecular 
(superior a 800 ou diâmetro molecular 
superior a 15 Å) e a baixa lipossolubilidade 
(log Koctanol-água inferior a - 1 ou 
superior a 4).
A via por inalação será a via de ensaio 
apropriada se:
1) For provável a exposição de pessoas por 
inalação; e

A via por inalação será a via de ensaio 
apropriada se for provável a exposição de 
pessoas por inalação tendo em consideração 
a pressão de vapor da substância e/ou a 
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2) Se verificar uma das seguintes 
condições:

possibilidade de exposição a aerossóis, 
partículas ou gotículas de dimensão 
inalável. 

– a pressão de vapor da substância for 
superior a 10-2 Pa, a 20.ºC; ou
– a substância for um pó que contenha 
mais de 1 % de partículas, em massa, com 
granulometria MMAD (diâmetro 
aerodinâmico médio em massa) inferior a 
100 µm; ou
- a substância for utilizada de um modo que 
gere aerossóis, partículas ou gotículas de 
dimensões inaláveis (mais de 1 %, em 
massa, de partículas com MMAD inferior a 
100 µm). Na falta de contra-indicações, a 
via preferida será a via oral.
O registando proporá o estudo de toxicidade 
sub-crónica (90 dias) (ponto 6.6.2 do 
anexo VII) nos seguintes casos:

O registando proporá o estudo de toxicidade 
sub-crónica (90 dias) (ponto 6.6.2 do 
anexo VII) nos seguintes casos:

– Se a frequência e a duração da exposição 
humana indicarem ser apropriado um estudo 
relativo a um período mais longo; e se se 
verificar uma das seguintes condições:

– Se a frequência e a duração da exposição 
humana indicarem ser apropriado um estudo 
relativo a um período mais longo; e se se 
verificar uma das seguintes condições:

– outros dados disponíveis apontarem para a 
possibilidade de a substância ter uma 
propriedade perigosa que não possa ser 
detectada num estudo de toxicidade a curto 
prazo; ou

– outros dados disponíveis apontarem para a 
possibilidade de a substância ter uma 
propriedade perigosa que não possa ser 
detectada num estudo de toxicidade a curto 
prazo; ou

– estudos toxicocinéticos adequadamente 
concebidos revelarem a acumulação da 
substância ou de metabolitos da mesma em 
certos tecidos ou órgãos, que possivelmente 
não seria detectada num estudo de 
toxicidade a curto prazo, mas que seria 
susceptível de produzir efeitos adversos após 
exposição prolongada.

– estudos toxicocinéticos adequadamente 
concebidos revelarem a acumulação da 
substância ou de metabolitos da mesma em 
certos tecidos ou órgãos, que possivelmente 
não seria detectada num estudo de 
toxicidade a curto prazo, mas que seria 
susceptível de produzir efeitos adversos após 
exposição prolongada.

O registando proporá outros estudos, que 
também poderão ser solicitados pela 
autoridade competente do Estado-Membro 
avaliador em conformidade com os 
artigos 39º, 40º ou 44º, nos seguintes casos:

O registando proporá outros estudos, que 
também poderão ser solicitados pela 
autoridade competente do Estado-Membro 
avaliador em conformidade com os 
artigos 39º ou 44º, nos seguintes casos:

– se não tiver sido possível identificar um 
NOAEL no estudo a 28 dias, excepto se tal 
se dever à inexistência de efeitos adversos 
tóxicos; ou

– se não tiver sido possível identificar um 
NOAEL no estudo a 28  ou a 90 dias, 
excepto se tal se dever à inexistência de 
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efeitos adversos tóxicos; ou

– em caso de toxicidade particularmente 
preocupante (nomeadamente com efeitos 
sérios/graves); ou

– em caso de toxicidade particularmente 
preocupante (nomeadamente com efeitos 
sérios/graves); ou

– se houver indicações de um efeito que não 
possa ser adequadamente caracterizado, em 
termos toxicológicos e/ou de risco, com base 
nos elementos disponíveis. Nesses casos, 
poderá ser mais apropriado efectuar estudos 
toxicológicos específicos, concebidos para a 
investigação dos efeitos em causa (por 
exemplo, estudos de imunotoxicidade ou de 
neurotoxicidade); ou

– se houver indicações de um efeito que não 
possa ser adequadamente caracterizado, em 
termos toxicológicos e/ou de risco, com base 
nos elementos disponíveis. Nesses casos, 
poderá ser mais apropriado efectuar estudos 
toxicológicos específicos, concebidos para a 
investigação dos efeitos em causa (por 
exemplo, estudos de imunotoxicidade ou de 
neurotoxicidade); ou

– se a via de exposição utilizada no estudo 
inicial por dose repetida tiver sido 
inadequada, relativamente à via prevista de 
exposição humana, e não puder ser feita uma 
extrapolação de via para via; ou

– se a via de exposição utilizada no estudo 
inicial por dose repetida tiver sido 
inadequada, relativamente à via prevista de 
exposição humana, e não puder ser feita uma 
extrapolação de via para via; ou

– em caso de especial preocupação ligada à 
exposição (por exemplo, utilização em 
produtos de consumo conducente a níveis de 
exposição próximos das doses para as quais 
sejam de esperar efeitos tóxicos nas 
pessoas); ou

– em caso de especial preocupação ligada à 
exposição (por exemplo, utilização em 
produtos de consumo conducente a níveis de 
exposição próximos das doses para as quais 
sejam de esperar efeitos tóxicos nas 
pessoas); ou

– se, no estudo a 28 dias, não tiverem sido 
detectados efeitos revelados por substâncias 
claramente relacionadas, ao nível da 
estrutura molecular, com a substância em 
estudo.

– se, no estudo a 28  ou a 90 dias, não 
tiverem sido detectados efeitos revelados por 
substâncias claramente relacionadas, ao 
nível da estrutura molecular, com a 
substância em estudo.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/405

ALTERAÇÃO 405
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 405
ANEXO VI, PARTE 6, COLUNAS 1 E 2, PONTO 6,7

Coluna 1
6.7. Efeitos tóxicos na reprodução 6.7. Efeitos tóxicos na reprodução

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

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

6.7.2. Estudo de efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, numa espécie, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana 
(ponto 31 do anexo X, parte B, ou OCDE 
414).

Coluna 2

6.7. Estudos não exigidos nos seguintes 
casos:

- se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido 

6.7. Se a avaliação inicial comprovar a 
possibilidade de a substância ser um tóxico 
para o desenvolvimento ou para a 
reprodução e a empresa não introduzir e 
recomendar medidas adequadas de gestão 
de riscos, como se a substância fosse 
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postas em prática medidas adequadas de 
gestão de riscos; ou

- se a substância for reconhecidamente 
mutagénica para as células germinais e 
tiverem sido postas em prática medidas 
adequadas de gestão de riscos; ou
– se puder ser excluída qualquer exposição 
humana relevante.

classificada de reprotóxica da categoria 1 
ou 2, o registando deve realizar ensaios 
adequados e ulteriores de reprotoxicidade.
As condições estabelecidas no anexo VII 
são aplicáveis a estes ensaios.

6.7.1. 6.7.1. Um resultado positivo na 
despistagem será confirmado, neste nível, 
por um estudo de efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, numa espécie, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana 
(ponto 6.7.2 do anexo VI).

6.7.2. O estudo será inicialmente realizado 
numa espécie. A decisão sobre a 
necessidade de ser efectuado um estudo 
numa segunda espécie basear-se-á nos 
resultados do primeiro ensaio.

Se, de um estudo de toxicidade por dose 
repetida (90 dias), houver indicações de 
possíveis efeitos tóxicos no desenvolvimento 
(por exemplo, efeitos histopatológicos nas 
gónadas) ou a substância for 
estruturalmente próxima de uma 
substância reconhecidamente com efeitos 
tóxicos no desenvolvimento, o registando 
proporá um estudo de efeitos tóxicos na 
reprodução em duas gerações (ponto 6.7.3 
do anexo VII).

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/406

ALTERAÇÃO 406
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 406
ANEXO VI, PARTE 7, COLUNAS 1 E 2, PONTO 7.1.2

Coluna 1

7.1.2. Estudo de inibição de crescimento em 
algas

7.1.2. Estudo de inibição de crescimento em 
plantas aquáticas (preferencialmente algas)

Coluna 2

7.1.2. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

- se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou

- se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å).

7.1.2. Estudo não exigido se houver factores 
atenuantes que indiquem que a toxicidade 
em meio aquático é de ocorrência 
improvável, por exemplo se a substância for 
muito insolúvel na água ou se a substância 
tiver poucas probabilidades de atravessar 
membranas biológicas;

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/407

ALTERAÇÃO 407
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 407
ANEXO VI, PARTE 7, COLUNA 2, PONTO 7.1.3

7.1.3. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

7.1.3. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

- se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou

- se houver factores atenuantes que 
indiquem que a toxicidade em meio 
aquático é de ocorrência improvável, por 
exemplo se a substância for muito insolúvel 
na água; ou 

– se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å); ou

- se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas; ou

– se existir um estudo de toxicidade a longo 
prazo.

- se existir um estudo de toxicidade aquática 
em peixes a longo prazo;

Se a comparação da exposição ambiental 
(prevista) com os resultados dos dados de 
toxicidade a curto prazo em meio aquático 
apontar para a necessidade de investigar 
mais profundamente os efeitos nos 
organismos aquáticos, o registando 
proporá o estudo de toxicidade a longo 
prazo em meio aquático em peixes (ponto 
7.1.6 do anexo VII), que também poderá 
ser solicitado pela autoridade competente 
do Estado-Membro avaliador em 
conformidade com os artigos 39º, 40º e 44º..

O ensaios de toxicidade a longo prazo em 
meio aquático, descritos no anexo VII, 
serão tomados em consideração, se a 
avaliação de segurança química, nos 
termos do anexo I, indicar a necessidade de 
investigar efeitos subsequentes em 
organismos aquáticos. A escolha do(s) 
ensaio(s) apropriado(s) dependerá dos 
resultados da avaliação de segurança.
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Se a substância for pouco hidrossolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 1 mg/l), deve 
ser ponderado o estudo de toxicidade a 
longo prazo em meio aquático em peixes 
(ponto 7.1.6 do anexo VII).

Se a substância for pouco hidrossolúvel, 
deve ser ponderado o estudo de toxicidade a 
longo prazo em meio aquático em peixes 
(ponto 7.1.5 do anexo VII).

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/408

ALTERAÇÃO 408
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 408
ANEXO VI, PARTE 7, COLUNAS 1 E 2, PONTO 7.1.4

Coluna 1

7.1.4. Ensaio de inibição respiratória em 
lamas activadas, salvo se for baixa a 
probabilidade de emissão para sistemas de 
tratamento de águas residuais

7.1.4. Ensaio de inibição respiratória em 
lamas activadas

Coluna 2

7.1.4. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

7.1.4. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

- não há emissões para uma estação de 
tratamento de águas residuais; ou

- se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou

- se houver factores atenuantes que 
indiquem que a toxicidade em meio 
aquático é de ocorrência improvável, por 
exemplo, se a substância for muito insolúvel 
na água  ou

– se se determinar que a substância é 
facilmente biodegradável e as concentrações 
utilizadas nos ensaios se situarem na gama 
de concentrações que seja de esperar nos 
afluxos às estações de tratamento de águas 
residuais.

– se se determinar que a substância é 
facilmente biodegradável e as concentrações 
utilizadas nos ensaios se situarem na gama 
de concentrações que seja de esperar nos 
afluxos às estações de tratamento de águas 
residuais.

Se, dos dados disponíveis, resultar ser 
provável que a substância seja um inibidor 

Se, dos dados disponíveis, resultar ser 
provável que a substância seja um inibidor 
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do crescimento microbiano ou da função 
microbiana, o estudo pode ser substituído 
por um ensaio de inibição da nitrificação.

do crescimento microbiano ou da função 
microbiana, em particular da bactéria 
nitrificante, o estudo pode ser substituído 
por um ensaio de inibição da nitrificação.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/409

ALTERAÇÃO 409
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 409
ANEXO VI, PARTE 7, COLUNA 2, PONTOS 7.2, PRIMEIRO PARÁGRAFO

7.2. Se a avaliação de segurança química em 
conformidade com o anexo I apontar para a 
necessidade de investigar mais 
profundamente a degradação da substância, 
o registando proporá os estudos de 
simulação (pontos 7.2.1.2 a 7.2.1.4 do 
anexo VII), que também poderão ser 
solicitados pela autoridade competente do 
Estado-Membro avaliador em 
conformidade com os artigos 39º, 40º ou 
44º. A escolha do(s) ensaio(s) apropriado(s) 
dependerá dos resultados da avaliação de 
segurança.

7.2. Se a avaliação de segurança química em 
conformidade com o anexo I apontar para a 
necessidade de investigar mais 
profundamente a degradação da substância,  
serão tidos em consideração outros testes de 
degradação. A escolha do(s) ensaio(s) 
apropriado(s) dependerá dos resultados da 
avaliação de segurança química. 

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/410

ALTERAÇÃO 410
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 410
ANEXO VI, PARTE 7, COLUNA 2, PONTO 7.2.2.1, SEGUNDO TRAVESSÃO

– se a hidrossolubilidade da substância for 
inferior a 10 µg/l.

– se a substância for muito insolúvel na 
água;

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/411

ALTERAÇÃO 411
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 411
ANEXO VI, PARTE 7, COLUNAS 1 E 2, PONTO 7.3.1

Coluna 1

7.3.1.  Estudo de despistagem da 
adsorção/dessorção

7.3.1.  Despistagem da adsorção/dessorção

Coluna 2

7.3.1. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

7.3.1. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

- se, com base nas propriedades físico-
químicas, for de esperar que a substância 
tenha um baixo potencial de adsorção (por 
exemplo, se a substância tiver um baixo 
coeficiente de partição octanol-água); ou

- se, com base nas propriedades físico-
químicas, for de esperar que a substância 
tenha um baixo potencial de adsorção (por 
exemplo, se a substância tiver um baixo 
coeficiente de partição octanol-água); ou

- se a substância se decompuser 
rapidamente.

- se a substância e os seus produtos de 
degradação relevantes se decompuserem 
rapidamente.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/412

ALTERAÇÃO 412
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 412
ANEXO VII, PARTE 6, COLUNAS 1 E 2, PONTO 6,7

Coluna 1

6.7. Efeitos tóxicos na reprodução 6.7. Efeitos tóxicos na reprodução

6.7.2. Estudo de efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, numa espécie, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana 
(ponto 31 do anexo X, parte B, ou OCDE 
414), excepto se já tiver sido incluído no 
quadro do prescrito no anexo VI.

6.7.2. Estudo de efeitos tóxicos no 
desenvolvimento, numa espécie, pela via de 
administração mais apropriada, tendo em 
conta a via provável de exposição humana 
(ponto 31 do anexo X, parte B, ou OCDE 
414).

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

6.7.3. Estudo de toxicidade a curto prazo (28 
dias) por dose repetida, numa espécie, em 
machos e fêmeas, pela via de administração 
mais apropriada, tendo em conta a via 
provável de exposição humana.

Coluna 2

6.7. Estudos não exigidos nos seguintes 
casos:

6.7. Estudos não exigidos nos seguintes 
casos:

- se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido 
postas em prática medidas adequadas de 

- se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido 
postas em prática medidas adequadas de 
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gestão de riscos; ou gestão de riscos; ou

- e a substância for reconhecidamente 
mutagénica para as células germinais e 
tiverem sido postas em prática medidas 
adequadas de gestão de riscos.

– se a substância for reconhecidamente 
mutagénica para as células germinais e 
tiverem sido postas em prática medidas 
adequadas de gestão de riscos; ou
- se a avaliação de segurança química, nos 
termos do anexo I, indicar que o risco, para 
a saúde ou o ambiente, resultante de 
exposição reiterada às utilizações 
identificadas não é relevante ou está 
controlado adequadamente, tendo em conta 
as medidas de gestão de riscos.  É aplicável 
o nº 3 do anexo IX. 

6.7.2. O estudo será inicialmente realizado 
numa espécie. A decisão sobre a necessidade 
de ser efectuado um estudo numa segunda 
espécie basear-se-á nos resultados do 
primeiro ensaio.

6.7.2. O estudo será inicialmente realizado 
numa espécie. A decisão sobre a necessidade 
de ser efectuado um estudo, nesse nível de 
tonelagem ou no seguinte, numa segunda 
espécie basear-se-á nos resultados do 
primeiro ensaio e em todas as outras 
informações pertinentes e relevantes.

6.7.2bis. Se, de um estudo de toxicidade por 
dose repetida (90 dias), houver indicações 
de possíveis efeitos tóxicos na reprodução 
(por exemplo, efeitos histopatológicos nas 
gónadas) ou a substância for 
estruturalmente próxima de uma 
substância reconhecidamente com efeitos 
tóxicos na reprodução, o registando 
proporá um estudo de efeitos tóxicos na 
reprodução em duas gerações.
O estudo será inicialmente realizado numa 
espécie. A decisão sobre a necessidade de 
ser efectuado um estudo, nesse nível de 
tonelagem ou no seguinte, numa segunda 
espécie basear-se-á nos resultados do 
primeiro ensaio e em todas as outras 
informações pertinentes e relevantes.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
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Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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9.11.2005 A6-0315/413

ALTERAÇÃO 413
apresentada por Martin Schulz, em nome do Grupo PSE, Hans-Gert Poettering e Hartmut 
Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE e Chris Davies e Lena Ek, em nome do Grupo ALDE, 

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

Proposta de regulamento (COM(2003) 0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 413
ANEXO IV, SECÇÃO 5 BIS (NOVA)

5 bis.1. CATEGORIAS DE UTILIZAÇÃO:
5bis.1.2. a) Utilização industrial e/ou
b) Utilização profissional e/ou
c) Utilização pelos consumidores
5 bis.1.2. Especificações para a utilização 
industrial e profissional:
a) Utilização num sistema fechado e/ou
b) Utilização que tenha como resultado a 
inclusão numa matriz e/ou
c) Utilização não dispersiva e/ou
d) Utilização dispersiva
5 bis 2. Via(s) de exposição principal(is):
5 bis.2.1. Exposição humana:
a) Oral e/ou
b) Dérmica e/ou
(c) Por inalação
5 bis.2.2. Exposição ambiental
a) Água e/ou
b) Ar e/ou
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c) Resíduos sólidos e/ou
(d) Solo
5 bis.3. Duração da exposição:
a) Acidental/pouco frequente e/ou
b) Ocasional e/ou
(c) Permanente/frequente

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um "pacote de compromisso" sobre a questão do registo, 
que substitui as alterações aprovadas sobre esta matéria pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, pela Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores e pela Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.


