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9.11.2005 A6-0315/521

ALTERAÇÃO 521
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Satu Hassi, em nome do Grupo Verts/ALE
Jonas Sjöstedt, em nome do Grupo GUE/NGL

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 521
ARTIGO 3, PONTO 29 BIS (novo)

29 bis. Perfil de exposição: conjunto de 
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 o 
importador controla, ou recomenda aos 
utilizadores a jusante que controlem, a 
exposição de pessoas e do ambiente. Estes 
perfis de exposição podem incluir um 
processo ou utilização específicas ou vários 
processos e utilizações, consoante o caso, 
em que estes processos ou 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 em matéria de registo.  Análoga 
ao compromisso Sacconi-Nassauer.
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9.11.2005 A6-0315/522

ALTERAÇÃO 522
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Satu Hassi, em nome do Grupo Verts/ALE
Jonas Sjöstedt, em nome do Grupo GUE/NGL

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 522
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 
importantes (designadamente, oral, 
dérmica, por inalação ou ambiental) e os 
padrões de exposição (por exemplo, 
frequente, acidental, ocasional, 
permanente).

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um pacote de compromisso em matéria de registo.  Análoga 
ao compromisso Sacconi-Nassauer. 
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9.11.2005 A6-0315/523

ALTERAÇÃO 523
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Satu Hassi, em nome do Grupo Verts/ALE
Jonas Sjöstedt, em nome do Grupo GUE/NGL

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 523
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) A lista de clientes mencionada no nº 1; e

f) Informações suficientes sobre o programa f) Informações suficientes sobre o programa 
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de investigação e desenvolvimento a fim de 
permitir à Agência a tomada de decisões 
esclarecidas ao abrigo dos nºs 4 e 7.

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 n.º 1 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.

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 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.

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 1, 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.

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.

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.

6. O fabricante ou importador deverá 
respeitar quaisquer condições impostas pela 
Agência em conformidade com o n.º 4.

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 
substâncias que se destinem a ser usadas 

7. A Agência pode decidir prorrogar o 
período de isenção por mais 10 anos, no 
máximo, mediante pedido do fabricante ou 
do importador se puderem demonstrar que 



AM\588500PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

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.

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.

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.

9. A Agência e as autoridades competentes 
dos Estados-Membros em causa assegurarão 
sempre a confidencialidade das informações 
comunicadas nos termos dos nºs 1 a 8.

9. 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.

10. As decisões negativas 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.

Ao tomar as decisões previstas nos nºs 4 a 7, 
a Agência levará em linha de conta eventuais 
observações formuladas por essas 
autoridades competentes.

Ao adoptar as decisões previstas nos nºs 4 e 
7, a Agência levará em linha de conta 
eventuais observações formuladas pelas 
autoridades competentes dos respectivos 
Estados-Membros..

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um pacote de compromisso em matéria de registo.  A 
presente alteração alarga a duração máxima, mantendo ao mesmo tempo 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, e, em especial, 
o requisito de que os produtos que estão a ser investigados ou desenvolvidos não sejam 
disponibilizados ao público. 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 o artigo em que a substância é 
incorporada) é fabricada ou importada ou em que tem lugar o PPORD. 
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9.11.2005 A6-0315/524

ALTERAÇÃO 524
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Satu Hassi, em nome do Grupo Verts/ALE
Jonas Sjöstedt, em nome do Grupo GUE/NGL

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 524
ARTIGO 9

Um registo exigido nos termos do artigo 5.º 
ou dos n.os 1 ou 4 do artigo 6.º deverá 
conter, no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o artigo 
108.º, todas as informações seguintes:

Um registo exigido nos termos do artigo 5.º 
ou dos n.os 1 ou 4 do artigo 6.º deverá 
conter, no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o artigo 
108.º, todas as informações seguintes:

a) Um processo técnico contendo: a) Um processo técnico contendo:

i) a identidade do(s) fabricante(s) ou 
importador(es), conforme especificado no 
ponto 1 do Anexo IV,

i) a identidade do(s) fabricante(s) ou 
importador(es), conforme especificado no 
ponto 1 do Anexo IV,

ii) a identidade da(s) substância(s), conforme 
especificado no ponto 2 do Anexo IV,

ii) a identidade da(s) substância(s), conforme 
especificado no ponto 2 do Anexo IV,

iii) informações sobre o fabrico e a(s) 
utilização(ões) da substância, conforme 
especificado no ponto 3 do Anexo IV; estas 
informações dirão respeito a todas as 
utilizações identificadas do registando,

iii) informações sobre o fabrico e a(s) 
utilização(ões) da substância, conforme 
especificado no ponto 3 do Anexo IV; estas 
informações dirão respeito a todas as 
utilizações identificadas do registando,

iii bis) informações sobre as categorias de 
utilização e exposição especificadas no 
ponto 6 do Anexo IV;

iv) a classificação e a rotulagem da 
substância, conforme especificado no 
ponto 4 do Anexo IV, 

iv) a classificação e a rotulagem da 
substância, conforme especificado no 
ponto 4 do Anexo IV, 

v) orientações para a utilização segura da 
substância, conforme especificado no ponto 

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

vi) resumos das informações obtidas a partir 
da aplicação dos Anexos V a IX,

vi) resumos das informações obtidas a partir 
da aplicação dos Anexos V a IX,

vii) resumos consistentes do estudo 
respeitantes às informações obtidas a partir 
da aplicação dos Anexos V a IX, se o Anexo 
I assim o determinar,

vii) resumos consistentes do estudo 
respeitantes às informações obtidas a partir 
da aplicação dos Anexos V a IX, se o Anexo 
I assim o determinar,

viii) uma declaração indicando se as 
informações foram obtidas a partir de 
experiências com animais vertebrados, 

viii) uma declaração indicando se as 
informações foram obtidas a partir de 
experiências com animais vertebrados, 

viii bis) a confirmação de que o registando 
é o proprietário dos estudos originais 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 para remeter para 
esses estudos.

ix) propostas de ensaios se tal for exigido 
pela aplicação dos Anexos V a IX,

ix) propostas de ensaios se tal for exigido 
pela aplicação dos Anexos V a IX,
ix bis) para as substâncias em quantidades 
compreendidas entre 1 e 10 toneladas, os 
resultados da avaliação dos critérios constante 
do Anexo Ib bis (alíneas b) a e)).

x) uma declaração indicando se aceita ou 
não partilhar com futuros registandos, 
mediante pagamento, os seus resumos e 
resumos consistentes do estudo respeitantes 
às informações obtidas a partir da 
aplicação dos Anexos V a VIII 
relativamente a ensaios que não envolvam 
animais vertebrados;

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um pacote de compromisso em matéria de registo.  É 
necessário conhecer os resultados da avaliação dos critérios, pelo menos para a verificação 
da conformidade.

Supressão da alínea x) em conformidade com o critério OSOR e com a alteração aprovada 
pela Comissão ENVI.


