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9.11.2005 A6-0315/533

ALTERAÇÃO 533
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Satu Hassi, em nome do Grupo Verts/ALE,
e 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 533
ARTIGO 26 bis (novo)

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, caso seja 
necessário, do grupo da substância, 
incluindo os 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 das utilizações 
identificadas; no mínimo, informação 
inicial sobre a utilização e exposição, em 
conformidade com a alínea d bis) do nº 1 
do artigo 26º;
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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 
3 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 em matéria de registo. Análoga 
ao compromisso Sacconi-Nassauer.
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9.11.2005 A6-0315/534

ALTERAÇÃO 534
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Satu Hassi, em nome do Grupo Verts/ALE,
e 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 534
Anexo I B bis (novo)

Anexo I B bis
Critérios aplicáveis às substâncias 

registadas em quantidades compreendidas 
entre 1 e 10 toneladas para as quais são 
exigidas as informações especificadas no 

anexo V
1. No caso das substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades compreendidas 
entre 1 e 10 toneladas por ano, por 
fabricante ou importador, todas as 
informações especificadas no anexo V 
apenas serão incluídas no processo técnico 
referido na alínea a) do artigo 9º se o 
fabricante ou o importador considerar que 
se encontram preenchidos um ou mais dos 
seguintes critérios:
a) a substância é uma substância nova (não 
é de integração progressiva);
b) os (Q)SAR ou outras provas indicam que 
a substância é susceptível de preencher os 
critérios de classificação como 
cancerígena, mutagénica ou tóxica para a 
reprodução;
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c) os (Q)SAR ou outras provas indiquem 
que a substância é susceptível de preencher 
os critérios definidos no anexo XII;
d) a substância tem utilização(ões) 
dispersiva(s) ou difusa(s) em que a 
exposição não pode ser excluída;
e) a substância é colocada no mercado para 
utilização pelo público em geral como 
substância estreme, em preparações ou 
artigos.
2. Sem prejuízo do disposto no nº 3 bis do 
artigo 40º, a Agência realizará um controlo 
aleatório dos processos de registo que não 
contenham todas as informações 
especificadas no anexo V, a fim de verificar 
a aplicação correcta dos critérios definidos 
pelo fabricante ou importador. Este 
controlo aleatório cobrirá, pelo menos, 
10% dos processos de registo. A Agência 
terá em conta todas as informações 
apresentadas por terceiros ou autoridades 
competentes, a fim de verificar se os 
critérios foram aplicados correctamente.
3. Se o resultado da verificação revelar que 
um critério não foi correctamente aplicado, 
a Agência exigirá que o registando 
complete o processo de registo indicando 
todas as informações especificadas no 
anexo V no prazo de um ano. Se o 
registando não apresentar as informações 
solicitadas dentro do prazo especificado, o 
registo da substância em causa será 
retirado.
Quando se constate que um critério não foi 
aplicado correctamente, todos os custos 
associados ao controlo de cumprimento 
serão suportados pelo registando.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um pacote de compromisso em matéria de registo. Tal como 
foi aprovada na Comissão do Ambiente, mas suprimindo um critério (o antigo critério b)). 



AM\588502PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

9.11.2005 A6-0315/535

ALTERAÇÃO 535
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Satu Hassi, em nome do Grupo Verts/ALE,
e 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 535
ANEXO IV, PONTO 5 bis (novo)

5bis.1. Categoria de utilização principal:
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

5bis.2. Via(s) de exposição principal(is):
51.2.1. Exposição humana:

a) Oral e/ou
b) Dérmica e/ou
c) Por inalação

51.2.2. Exposição ambiental
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a) Água e/ou
b) Ar e/ou
c) Resíduos sólidos e/ou
d) Solo

5bis.3. Padrão de 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 em matéria de registo.
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9.11.2005 A6-0315/536

ALTERAÇÃO 536
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Satu Hassi, em nome do Grupo Verts/ALE,
e 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 536
ANEXO V, PARTE 6, COLUNAS 1 E 2, PONTOS 6.4bis E 6.4ter (novos) E PARTE 7

6.4bis. Toxicidade aguda (se o teste estava 
disponível antes da entrada em vigor do 
regulamento)

6.4bis. 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

6.4bis.1. Por via oral Não é exigido o estudo se estiver disponível 
um estudo sobre toxicidade aguda por 
inalação (6.5.2) ou por via dérmica.

6.4ter. Toxicidade aguda (após a entrada 
em vigor do regulamento)

6.4ter. Não é (são) exigido(s) estudo(s) nos 
seguintes casos:

6.4ter.1. Avaliação da suficiência de prova 
que consiste em:

- se, devido às propriedades químicas ou 
físicas da substância, não puderem ser 
testadas in vitro doses precisas da mesma; 
ou

i) Sistema de peritagem informática 
/modelos (Q)SAR (por exemplo, TOPKAT)

- se a substância for corrosiva; ou

ii) Ensaio in vitro da citotoxicidade basal 
(por exemplo, utilizando células dérmicas 

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



AM\588502PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

humanas normais (NHK))
6.4ter.2. Estudos in vitro sobre o 
metabolismo (por exemplo, enzimas 
humanas microsómicas)
6.4ter.3. Modelo biocinético informatizado 
para fornecer previsões de absorção, 
distribuição e excreção através de 
diferentes vias de exposição
7.1. Toxicidade em meio aquático
7.1.1. Ensaio da toxicidade a curto prazo 
em invertebrados (espécie preferida 
Daphnia) O registando poderá ponderar a 
possibilidade de efectuar ensaios de 
toxicidade a longo prazo, em lugar de 
ensaios de toxicidade a curto prazo.

7.1.1. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:

- 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 estiver disponível um estudo de curto 
ou longo prazo sobre peixes;
- se existir um estudo de toxicidade a longo 
prazo sobre invertebrados; ou
- se existir informação adequada para a 
classificação e rotulagem ambientais.
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).

7.1.1bis. Estudo de inibição de crescimento 
em algas

7.1.1bis. 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).

7.1bis. Degradação
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7.1bis.1. Biótica
7.1bis.1.1. Elevada biodegradabilidade 7.1bis.1.1. Estudo não exigido se a 

substância for inorgânica.
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9.11.2005 A6-0315/537

ALTERAÇÃO 537
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Satu Hassi, em nome do Grupo Verts/ALE,
e 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 537
ANEXO VI, PARTE 6, COLUNAS 1 E 2, PONTOS 6.6. E 6.7.

6.6. Toxicidade por dose repetida

6.6.1. 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

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, 
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 puder ser excluída uma exposição 
humana relevante em conformidade com o 
nº 3 do anexo IX.

6.7. Efeitos tóxicos na reprodução 6.7. Estudos não exigidos nos seguintes 
casos:

- se a substância for reconhecidamente 
cancerígena genotóxica e tiverem sido 
postas em prática medidas adequadas de 
gestão de riscos; ou
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- 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 uma exposição 
humana relevante em conformidade com o 
nº 3 do anexo IX.
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9.11.2005 A6-0315/538

ALTERAÇÃO 538
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer e Satu Hassi, em nome do Grupo Verts/ALE,
e 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 538
ANEXO IX, PONTO 3

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. 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 e onde tal se 
especifique no anexo VI.

Será sempre necessário fornecer 
documentação e justificações adequadas.

Será sempre necessário fornecer 
documentação e justificações adequadas.

3 bis. A omissão das informações é 
considerada admissível se:
- uma das condições em i)-iii) for satisfeita 
para a exposição profissional e
- uma das condições em iv) ou v) for 
satisfeita para os produtos de consumo.
Estas condições descrevem situações em 
que a exposição directa e indirecta das 
pessoas ou do ambiente a uma substância é 
inferior a um limiar aceitável.
O utilizador a jusante é obrigado a cumprir 
as condições referidas no relatório de 
segurança química.
Caso se justifique, deve ser apresentado um 
método de verificação adequado.
A atribuição de uma substância a uma ou 
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mais das condições i)-v) deve ter em conta 
todas as utilizações identificadas apoiadas 
pelo fabricante ou importador e todas as 
partes relevantes do ciclo de vida associado 
a essas utilizações para cada substância em 
causa.
i) Num local de trabalho, a concentração 
no ar ambiente não deve exceder os 50 
µg/m³, (limite médio ponderado no tempo 
[TWA]) ou um número inferior se o CSA, 
ou outra informação, indicar que é 
apropriado.
Isto pode ser assegurado através de 
medidas técnicas de gestão dos riscos no 
local de trabalho; contudo, estas não 
incluem equipamento pessoal de protecção. 
Além disso, deve ser excluída a 
possibilidade de exposição dérmica.
O cumprimento das condições supracitadas 
não justifica que não se efectuem testes 
sobre mutagenicidade ou 
carcinogenicidade.
ii) O fabrico e a(s) utilização(ões) 
identificada(s) de uma substância realiza-se 
apenas em instalações fechadas.
A justificação é completada por informação 
acerca do destino da substância (emissões 
para o ar e a água, trabalhos de limpeza, 
etc.) com vista a avaliar o nível de 
exposição do ambiente e das pessoas 
indirectamente expostas através do 
ambiente.
iii) A substância é utilizada no sector 
industrial ou comercial numa preparação 
com uma concentração volumétrica 
máxima de 0,1% ou dentro dos limites de 
concentração relevantes estabelecidos no 
anexo I da Directiva 67/548/CEE se for 
inferior.
iv) A substância é utilizada no fabrico de 
produtos destinados aos consumidores em 
concentrações que não excedem 0,1% em 
preparações ou artigos.
A justificação incluirá a exposição real do 
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consumidor à substância no que diz 
respeito à quantidade de produto utilizada 
durante uma aplicação.
v) A substância é utilizada no fabrico de 
produtos destinados aos consumidores e:
a) A substância desaparece completamente 
durante o processo de fabrico do produto; 
ou
b) A substância é integrada de forma 
permanente num composto no produto ou 
fica, de outro modo, completamente contida 
no produto sem migração.
Os testes só poderão ser omitidos se
- a produção anual da substância não 
exceder as 10.000 toneladas,
- a gama de utilizações for reduzida e o 
registando tiver um número limitado de 
clientes que conhece bem,
- a exposição devida às utilizações for bem 
documentada e puder ser controlada 
através da gestão dos riscos e
- a informação acerca da dispensa de testes 
for documentada e transmitida na cadeia 
de fornecimento, por exemplo através de 
uma indicação na ficha de segurança.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um pacote de compromisso em matéria de registo.  Além 
disso, é conforme com as propostas apresentadas pela Alemanha, com ligeiras modificações 
(ver sublinhado).


