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10.11.2005 A6-0315/591

ALTERAÇÃO 591
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 591
ARTIGO 6, Nºs 2, 3 e 4

(2) Qualquer produtor ou importador de 
artigos notificará a Agência de qualquer 
substância contida nesses artigos, nos 
termos do disposto no n.º 3, caso se 
verifiquem todas as condições seguintes:

Suprimido

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,
b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,
c) o produtor ou importador souber ou for 
informado que a substância é susceptível de 
ser libertada em condições de utilização 
normais e razoavelmente previsíveis, 
embora esta libertação não constitua uma 
função prevista do artigo,
d) a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.
3. Se se verificarem as condições 
enunciadas no nº 2, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, incluirão 



AM\588518PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

o seguinte:
a) A identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;
b) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no nº 1 do artigo 18º;
c) A identidade da(s) substância(s), 
conforme especificado no ponto 2 do 
Anexo IV;
d) A classificação da substância;
e) Uma breve descrição da(s) 
utilização(ões) do artigo;
f) A gama de tonelagem da substância, por 
exemplo: 1-10 toneladas, 10-100 toneladas, 
etc.
4. A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos registem, nos 
termos do disposto no presente título, 
qualquer substância contida nesses artigos 
e notificada nos termos do nº 3.

Or. en

Justificação

Os nºs 2 a 4 são impraticáveis e difíceis de aplicar. Muitas definições são omissas ou são 
demasiado vagas (por exemplo, "tipo de artigo", "souber" ou "é susceptível de ser 
libertada"). Além disso, as disposições deveriam ter mais devidamente em conta o conteúdo 
dos acordos comerciais internacionais.
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10.11.2005 A6-0315/592

ALTERAÇÃO 592
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 592
ARTIGO 6, Nºs 5, 6 e 7

5. Os nºs 1 a 4 não se aplicam às substâncias 
que já tenham sido registadas para essa 
utilização por um agente a montante da 
cadeia de abastecimento.

5. O nº 1 não se aplica às substâncias que já 
tenham sido registadas para essa utilização 
por um agente a montante da cadeia de 
abastecimento.

6. Os nºs 1 a 4 aplicar-se-ão três meses após 
o fim do prazo especificado no nº 3 do artigo 
21º.

6. O nº 1 aplicar-se-á seis meses após o fim 
do prazo especificado no nº 3 do artigo 21º.

7. Quaisquer medidas para a aplicação dos 
nºs 1 a 6 serão adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 130º.

7. Quaisquer medidas para a aplicação dos 
nºs 1 e 1 bis serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 3 do artigo 130º.

Or. en

Justificação

Os nºs 2 a 4 são impraticáveis e difíceis de aplicar. Muitas definições são omissas ou são 
demasiado vagas (por exemplo, "tipo de artigo", "souber" ou "é susceptível de ser 
libertada"). Além disso, as disposições deveriam ter mais devidamente em conta o conteúdo 
dos acordos comerciais internacionais.
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10.11.2005 A6-0315/593

ALTERAÇÃO 593
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 593
ARTIGO 6º BIS, TÍTULO (NOVO)

Artigo 6º bis
Transmissão e divisão de registos e 

"registos de grupo"

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/594

ALTERAÇÃO 594
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 594
ARTIGO 6º BIS, Nº 1(NOVO)

1. O direito adquirido através de um registo 
é transmissível e divisível.  O adquirente 
assume os direitos e obrigações do 
registando original. Quando um registo é 
dividido, a Agência atribui ao novo 
proprietário um novo número de registo.

Or. en

Justificação

Caso um registando não queira fazer mais uso do seu registo, deve ter a possibilidade de 
transferir os seus direitos de registo. A partilha dos direitos de registo é necessária nos casos 
em que apenas uma parte da empresa seja transferida para um novo proprietário. Visto que 
para comprovar a situação do registo todo e qualquer fabricante ou importador necessita de 
apresentar um número de registo, a agência deverá, em tais circunstâncias, atribuir um novo 
número de registo ao novo proprietário.
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10.11.2005 A6-0315/595

ALTERAÇÃO 595
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 595
ARTIGO 6º BIS, Nº 2 (NOVO)

2. Quando o fabricante é uma filial de 
outra pessoa colectiva (a denominada 
empresa-mãe), a empresa-mãe pode 
efectuar e manter um registo em nome da 
filial.  A filial pode, por seu lado, efectuar e 
conservar igualmente um registo em nome 
da sua empresa-mãe ou de outras filiais. 
Nestes casos, apenas é necessário um 
registo. A pessoa colectiva designada para 
o registo de grupo é responsável pelo 
cumprimento das obrigações previstas no 
presente regulamento.

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/596

ALTERAÇÃO 596
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 596
ARTIGO 6º BIS, Nº 3 (NOVO)

3. O nº 2 aplica-se igualmente quando a 
empresa-mãe ou a filial não estão 
estabelecidas no território da União.  A 
pessoa colectiva designada para o registo 
de grupo deve estar sediada no território da 
União.

Or. en

Justificação

No interior de consórcios, são fornecidos produtos a utilizadores a jusante oriundos de 
unidades de produção diversas no interior da UE, que pertencem eventualmente a diferentes 
filiais. O fornecimento de produtos no interior de um consórcio é frequentemente coordenado 
por uma unidade que tanto pode ser parte do consórcio principal ou de uma filial. A proposta 
de registos de grupo seria uma solução adequada para reduzir os encargos e a burocracia.
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10.11.2005 A6-0315/597

ALTERAÇÃO 597
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 597
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.

Suprimido

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;
b) A identidade da substância;
c) A classificação da substância, se existir;
d) A quantidade estimada;
e) A lista de clientes mencionada no nº 1; e
f) Informações suficientes sobre o 
programa de investigação e 
desenvolvimento a fim de permitir à 
Agência a tomada de decisões esclarecidas 
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ao abrigo dos nºs 4 e 7.
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.
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. 
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.
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 
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.
8. A Agência transmitirá imediatamente 
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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.
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.

Or. en

Justificação

Decorre da alteração em que se propõe um novo artigo 4º bis.
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10.11.2005 A6-0315/598

ALTERAÇÃO 598
apresentada poria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 598
ARTIGO 8

Substâncias presentes em produtos 
fitofarmacêuticos e produtos biocidas

Suprimido

1. As substâncias activas fabricadas ou 
importadas para utilização exclusiva em 
produtos fitofarmacêuticos e incluídas no 
Anexo I da Directiva 91/414/CEE do 
Conselho, no Regulamento (CEE) nº 
3600/92 da Comissão, no 
Regulamento (CE) nº 703/2001 da 
Comissão, no Regulamento (CE) nº 
1490/2002 da Comissão ou na Decisão 
2003/565/CE da Comissão, bem como 
qualquer substância relativamente à qual 
tenha sido adoptada, nos termos do artigo 
6º da Directiva 91/414/CEE, uma decisão 
da Comissão acerca da conformidade do 
processo, serão consideradas como 
registadas para o fabrico ou importação 
destinados às utilizações abrangidas pela 
inclusão nesses actos e, por conseguinte, 
como preenchendo os requisitos do 
presente capítulo e do artigo 20º.
2. As substâncias activas fabricadas ou 
importadas para utilização exclusiva em 
produtos biocidas e incluídas nos Anexos I, 
IA ou IB da Directiva 98/8/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho ou no 
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Regulamento (CE) n.º .../... da Comissão 
{segundo regulamento de revisão}, até à 
data da decisão referida no nº 2, 
segundo parágrafo, do artigo 16º da 
Directiva 98/8/CE, serão consideradas 
como registadas para o fabrico ou 
importação destinados às utilizações 
abrangidas pela inclusão nesses actos e, 
por conseguinte, como preenchendo os 
requisitos do presente capítulo e do artigo 
20º.

Or. en

Justificação

Resulta da nova redacção do artigo 2°.
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10.11.2005 A6-0315/599

ALTERAÇÃO 599
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 599
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 processo de registo que deve ser 
apresentado à Agência nos termos dos 
artigos 5º ou 6° deverá conter, no formato 
especificado pela Agência em conformidade 
com o artigo 108º, todas as informações 
seguintes:

a) Um processo técnico contendo: a) Um processo individual 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 incluirão todas as utilizações 
identificadas do registando e referirão, em 
particular, as utilizações que este 
desaconselha,

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

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

v) orientações para a utilização segura da 
substância, conforme especificado no ponto 
5 do Anexo IV,
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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,
viii) uma declaração indicando se as 
informações foram obtidas a partir de 
experiências com animais vertebrados, 
ix) propostas de ensaios se tal for exigido 
pela aplicação dos Anexos V a IX,
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;
b) um relatório de segurança química, 
sempre que o artigo 13.º assim o exigir.

b) um processo relativo aos riscos 
contendo:
i) os estudos ou os resumos consistentes 
respeitantes às informações obtidas a partir 
da aplicação dos artigos 11º a 13º
ii) os estudos ou os resumos de quaisquer 
outras informações obtidas a partir da 
aplicação dos artigos 11º e 12º;
iii) propostas de ensaios se tal for exigido 
pela aplicação dos artigos 11º a 13º;
iv) uma declaração indicando se as 
informações foram obtidas a partir de 
experiências com animais vertebrados; 
v) uma declaração indicando se os estudos, 
os resumos dos estudos ou os resumos 
consistentes respeitantes às informações 
relativas a ensaios que não envolvem 
animais vertebrados podem ser partilhados, 
contra pagamento, com registandos 
subsequentes no prazo de 15 anos após a 
sua apresentação;
vi) uma confirmação de que o registando é 
o proprietário dos estudos originais 
apresentados ou a partir dos quais foram 
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extraídos e apresentados os resumos dos 
estudos ou os resumos consistentes dos 
estudos, ou o consentimento escrito do 
proprietário dos estudos originais de 
remissão para os mesmos (carta de acesso);
c) a classificação dos riscos e a rotulagem 
da substância, tal como especificado no 
ponto 4 do anexo IV;
d) para as substâncias em quantidades 
iguais ou superiores a 10 toneladas por 
ano, um relatório de segurança química, 
em conformidade com o artigo 13º;
(e) a ficha de segurança, caso seja exigida 
em conformidade com o artigo 29º ou, 
alternativamente, orientações sobre a 
utilização segura, tal como especificado no 
anexo Ic; incluindo uma indicação das 
informações que o registando considera 
confidenciais.

Or. en

Justificação

A presente alteração especifica as informações a apresentar:

1. O processo individual não é novo, por confronto com a proposta da Comissão, apenas 
integra informações sobre a identidade da empresa, as substâncias e as utilizações.

Algumas informações básicas sobre a exposição têm de ser apresentadas para ajudar os 
fabricantes e importadores de substâncias, em particular, em quantidades compreendidas 
entre 1 e 100 toneladas, a fim de desenvolver a ficha de segurança/orientações sobre a 
utilização segura. 

2. O processo relativo aos riscos não é novo, por confronto com a proposta da Comissão, e o 
seu conteúdo é especificado no artigo 11º em conexão com os anexos relativos aos 
ensaios. 

3. A classificação e a rotulagem de substâncias perigosas constituirão, tal como na proposta 
da Comissão, um item separado do processo de registo. 
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10.11.2005 A6-0315/600

ALTERAÇÃO 600
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 600
ARTIGO 9, PONTO 1 BIS (novo)

As informações referidas no n° 1 e 
produzidas nos termos de outra legislação 
comunitária, da OCDE ou internacional 
e/ou de programas químicos podem ser 
apresentadas no seu formato original, 
partindo-se do princípio de que satisfazem 
os requisitos do presente artigo.

Or. en

Justificação

Os dados já recolhidos ou os relatórios já elaborados sobre uma substância nos termos de 
outra legislação ou programas comunitários ou internacionais deveriam ser autorizados e 
apresentados como tal, sem ser necessário alterá-los ou dar-lhes uma nova redacção 
desnecessária. Entre esses programas  figuram o conjunto de dados de informação de 
despistagem (Screening Information Data Set - SIDS) da OCDE, a iniciativa "High 
Production Volume (HPV) Chemicals" do Conselho Internacional das Associações de 
Substâncias Químicas (ICCA), o projecto HERA (Human and Environmental Risk 
Assessment) de avaliação de produtos de limpeza de uso doméstico, e as monografias do 
Centro Europeu de Indústria Química, Ecologia e Toxicologia (ECETOC) sobre produtos 
químicos ou o EPA HPV Challenge.
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10.11.2005 A6-0315/601

ALTERAÇÃO 601
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 601
ARTIGO 10, TÍTULO

Apresentação de dados em conjunto pelos 
membros de um consórcio

Pré-registo e formação de um consórcio 
numa base voluntária

Or. en

Justificação

A formação de consórcios deve ser encorajada, dando força legal à denominada fase de"pré-
registo". Os membros de um consórcio devem pagar uma parte equitativa da taxa de registo.
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10.11.2005 A6-0315/602

ALTERAÇÃO 602
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 602
ARTIGO 10, N° -1 (NOVO)

-1. Se dois ou mais fabricantes na 
Comunidade e/ou dois ou mais 
importadores tencionarem fabricar ou 
importar uma substância, o registo será 
efectuado, de preferência, apenas por um 
fabricante ou importador.
Com base nas informações previstas na 
alínea a), subalínea i), do artigo 9º, os 
demais fabricantes e/ou importadores 
podem remeter, integralmente ou em parte, 
para esse registo se o fabricante/importador 
que procedeu ao registo tiver dado, por 
escrito, o seu consentimento. O 
consentimento é necessário, sempre que se 
aplique o artigo 25º.
As informações fornecidas nos termos do 
nº 1, alínea a), subalínea iv), do artigo 9º 
apenas são fornecidas separadamente se 
essas informações se encontrarem já 
disponíveis ou existirem outras razões 
importantes que obstem à remissão para o 
registo já efectuado. 
Em caso de remissão integral, a Agência 
atribui, a pedido dos 
fabricantes/importadores em causa, o 
mesmo número de registo.
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Em caso de remissão parcial, as 
informações que faltam são fornecidas 
separadamente. 

Or. en

Justificação

Os fabricantes/importadores podem optar por não entregar os seus próprios documentos 
quando acedem a outros registos, o que será especialmente benéfico para as PME que podem 
assim poupar recursos na elaboração de dossiers.
Com a obrigatoriedade de consentimento do acesso através da remissão para o artigo 25° 
assegura-se que os dados relativos aos ensaios que envolvem animais vertebrados não podem 
ser repetidos e que estes dados apenas podem ser entregues uma vez.
Esta disposição permite igualmente concretizar o princípio "Uma substância, um registo" 
(até ao próprio número de registo).
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10.11.2005 A6-0315/603

ALTERAÇÃO 603
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 603
ARTIGO 10, PONTO 1 

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. Em alternativa, dois ou mais fabricantes 
na Comunidade ou dois ou mais 
importadores poderão formar um consórcio 
para efectuar o registo. Um fabricante ou 
importador, ou um terceiro actuando em 
nome dos outros fabricantes e/ou 
importadores, e com o seu consentimento, 
apresentará partes do registo da seguinte 
forma:

Or. en

Justificação

Estas directrizes são necessárias para apoiar a formação e o trabalho dos consórcios e para 
impedir eventuais violações do direito da concorrência.
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10.11.2005 A6-0315/604

ALTERAÇÃO 604
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 604
ARTIGO 10, Nº 1, PARÁGRAFO 2

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

Suprimido

Or. en


