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9.11.2005 A6-0315/525

ALTERAÇÃO 525
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Satu Hassi, em nome do Grupo Verts/ALE, 
e por 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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 525
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. Sem prejuízo do disposto no n° 2, 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 9º.

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 mais fabricantes 
ou importadores apresentarão essas 
informações total ou parcialmente 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 a selecção das 
informações especificadas na alínea a), 
subalíneas (iv), (vi), (vii) ou (ix) do artigo 
9°, ou se não puder participar numa 
apresentação conjunta de dados individuais 
ou de dados múltiplos por outras razões, 
comunicará à Agência, paralelamente ao 
registo, os seus motivos.

Os motivos poderão ser os seguintes:
- a informação não se aplica (por exemplo, 
devido a diferenças na composição da 
substância); ou
- os custos inerentes à conclusão de um 
acordo ao a um registo conjunto são 
desproporcionados (por exemplo, a 
empresa é uma PME ou verificam-se custos 
devido a problemas linguísiticos); ou
-  Sem prejuízo do disposto no artigo 116.º, 
existem problemas em matéria de 
confidencialidade;  ou
- a intenção de proceder ao registo numa 
fase anterior ou posterior à requerida para 
os outros registandos.
2 bis. Caso uma substância já tenha sido 
registada por um registando individual, os 
demais fabricantes e/ou importadores 
podem remeter para as partes pertinentes 
desse registo ao apresentarem a 
informação nos termos do artigo 9.º, se o 
fabricante/importador que procedeu ao 
registo tiver dado, por escrito, o seu 
consentimento, sem prejuízo do artigo 25.º. 
Em caso de remissão integral, a Agência 
atribui, a pedido dos 
fabricantes/importadores em causa, o 
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mesmo número de registo.
Qualquer produtor, importador ou 
consórcio pode nomear um terceiro como 
seu representante para todos os 
procedimentos referidos no presente artigo.
Para apoiar os fabricantes ou importadores 
que fazem parte de consórcios, a Comissão 
elaborará projectos de orientações, tendo 
em vista o cumprimento da legislação em 
matéria de concorrência.
2 quinquies. Os registandos que sejam 
membros de um consórcio pagarão uma 
parte equitativa da taxa de registo, a qual 
será proporcional ao volume da 
produção/importação.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um"pacote de compromisso em matéria de registo. Cumpre 
aditar uma referência ao artigo 116.º para evitar que seja posta em causa a 
confidencialidade, tal como aqui definida.
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9.11.2005 A6-0315/526

ALTERAÇÃO 526
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Satu Hassi, em nome do Grupo Verts/ALE, 
apresentada por 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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 526
ARTIGO 11, NÚMERO 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) A informação sobre as propriedades 
físico-químicas especificada no anexo V, 
qualquer outra informação de carácter 
físico-químico, toxicológico e 
ecotoxicológico pertinente que se encontre 
disponível relativa às substâncias fabricadas 
ou importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador, bem como a 
informação do Anexo V relativa às 
substâncias que respeitam um ou mais 
critérios de verificação do Anexo I b bis;

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um"pacote de compromisso em matéria de registo. 



AM\588513PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

9.11.2005 A6-0315/527

ALTERAÇÃO 527
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Satu Hassi, em nome do Grupo Verts/ALE, 
apresentada por 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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 527
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. Novos 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.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um pacote de compromisso em matéria de registo. A 
presente alteração faz parte de um pacote de compromisso e deixa claro que apenas os novos 
ensaios e as análises laboratoriais deverão ser realizados segundo os princípios de boas 
práticas de laboratório.
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9.11.2005 A6-0315/528

ALTERAÇÃO 528
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Satu Hassi, em nome do Grupo Verts/ALE, 
apresentada por 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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 528
ARTIGO 13, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 1

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um pacote de compromisso em matéria de registo. A 
presente alteração visa garantir que será elaborado um relatório de segurança química 
substâncias fabricadas ou importadas em quantidades compreendidas entre 1 e 10 toneladas 
por ano, que respeitem um dos critérios previstos no Anexo I b bis.
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9.11.2005 A6-0315/529

ALTERAÇÃO 529
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Satu Hassi, em nome do Grupo Verts/ALE, 
apresentada por 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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 529
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 10 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador;

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um pacote de compromisso em matéria de registo.  Análoga 
ao compromisso Sacconi-Nassauer, mas relativa a 10 e não a 100 toneladas.
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9.11.2005 A6-0315/530

ALTERAÇÃO 530
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Satu Hassi, em nome do Grupo Verts/ALE, 
apresentada por 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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 530
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 nem 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 em matéria de registo. Análoga 
ao compromisso Sacconi-Nassauer, mas noutro ponto.
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9.11.2005 A6-0315/531

ALTERAÇÃO 531
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Satu Hassi, em nome do Grupo Verts/ALE, 
apresentada por 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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 531
ARTIGO 23, NÚMERO -1 (NOVO)

-1. Os fabricantes ou importadores 
procederão ao intercâmbio e à 
disponibilização das informações 
constantes do artigo 9º, alínea a), pontos vi) 
e vii), para fins do registo, de maneira a 
evitar a duplicação de análises.
Em circunstâncias excepcionais (em 
domínios que não exijam dados que 
envolvam ensaios em animais), sempre 
que:
a) os custos inerentes à partilha de 
informação sejam desproporcionados (por 
exemplo, para certas PME ou devido a 
problemas linguísticos);
b) os dados não sejam pertinentes para a 
substância; ou
c) Sem prejuízo do disposto no artigo 116.º, 
a informação seja sigilosa 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  
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parcial, quer totalmente. 
A pedido do potencial registando, e 
mediante o pagamento de uma taxa, a 
Agência decidirá 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. Nestes casos, a taxa paga à 
Agência pelo outro potencial registando 
para a análise da justificação será 
reembolsada. 

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um pacote de compromisso em matéria de registo. Cumpre 
aditar uma referência ao artigo 116.º para evitar que seja posta em causa a 
confidencialidade, tal como aqui definida.
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9.11.2005 A6-0315/532

ALTERAÇÃO 532
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Satu Hassi, em nome do Grupo Verts/ALE, 
apresentada por 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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 532
ARTIGO 26, NÚMEROS 1 E 3

1. Para beneficiar do regime transitório 
previsto no artigo 21.º, cada potencial 
registando de uma substância de integração 
progressiva apresentará, no formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108.º, todas as informações 
seguintes:

1. Para beneficiar do regime transitório 
previsto no artigo 21.º, cada potencial 
registando de uma substância de integração 
progressiva apresentará, no formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108.º, todas as informações 
seguintes:

a) O nome da substância e, se for caso disso, 
do grupo de substâncias, incluindo os 
respectivos números EINECS e CAS, se 
disponíveis;

a) O nome da substância e, se for caso disso, 
do grupo de substâncias, incluindo os 
respectivos números EINECS e CAS, se 
disponíveis;

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, sempre que 
adequado, o nome e endereço de um 
terceiro designado por 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 do terceiro 
referido na alínea b);

c) O prazo previsto para o registo e o c) O prazo previsto para o registo e o 
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intervalo de tonelagem esperado; intervalo de tonelagem esperado;

d) A indicação dos eventuais 
parâmetros/propriedades físico-químicos, 
toxicológicos e ecotoxicológicos 
relativamente aos quais disponha de 
estudos ou informações pertinentes para 
efeitos dos requisitos de informação do 
registo;
e) Uma declaração indicando se os estudos 
mencionados na alínea d) incluem ou não 
ensaios com animais vertebrados e, em 
caso negativo, se pretende, com o seu 
registo, efectuar uma declaração afirmativa 
para efeitos da alínea a), subalínea x), do 
artigo 9º.

d bis) uma descrição genérica e sucinta das 
utilizações identificadas; no mínimo, 
informação inicial sobre as categorias de 
utilização e exposição especificadas na 
secção 6  do anexo IV;

O potencial registando pode limitar as 
informações a apresentar de acordo com o 
primeiro parágrafo aos 
parâmetros/propriedades relativamente aos 
quais foi necessária a realização de ensaios.

O potencial registando pode limitar as 
informações a apresentar de acordo com o 
primeiro parágrafo aos 
parâmetros/propriedades relativamente aos 
quais foi necessária a realização de ensaios.

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 após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento.

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 inicial da substância ao 
utilizador a jusante num prazo alargado de 
mais seis meses após a publicação do 
registo. Essa notificação permitirá que o 
potencial registando beneficie do regime 
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transitório.
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.º 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 em matéria de registo. As 
alterações 139, 140, 142 e 143 deverão ser incluídas na presente alteração.


