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10.11.2005 A6-0315/605

ALTERAÇÃO 605
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 605
ARTIGO 10, PONTO1, PARÁGRAFO 3

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.

O fabricante ou importador ou o terceiro 
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.

Cada consórcio pode apresentar 
conjuntamente as informações previstas 
nas alíneas b), c), d) e e) do artigo 9º.

Or. en

Justificação

Aquando da apresentação conjunta de informações, basta que um fabricante ou importador 
que representa outros membros do consórcio efectue uma declaração em conformidade com 
o disposto na alínea a), subalínea viii), do artigo 9°.
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10.11.2005 A6-0315/606

ALTERAÇÃO 606
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 606
ARTIGO 10, PONTO1, PARÁGRAFO 4

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

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

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/607

ALTERAÇÃO 607
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 607
ARTIGO 10, PONTO 1, PARÁGRAFO 4 BIS (novo)

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.

Or. en

Justificação

São necessárias orientações para facilitar a formação de consórcios pelos fabricantes e 
importadores, assim como o seu trabalho. Tais orientações são igualmente essenciais como 
incentivo à formação de consórcios, sendo que, caso contrário, a situação seria 
extremamente incerta do ponto de vista legal.



AM\588516PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

10.11.2005 A6-0315/608

ALTERAÇÃO 608
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 608
ARTIGO 10, PONTO 1 BIS (novo)

1 bis. Serão definidas orientações claras 
sobre o funcionamento dos consórcios. 
Essas orientações terão em conta o 
seguinte:
a) As regras da OMC;
b) Uma adequada partilha dos custos dos 
ensaios, de elaboração dos relatórios e de 
funcionamento dos consórcios;
c) A garantia da confidencialidade de 
determinadas utilizações específicas;
d) A possibilidade de os utilizadores a 
jusante notificarem uma utilização numa 
fase preliminar;
e)  Um código de conduta para terceiros.

Or. en

Justificação

Para as grandes empresas e as PME, é importante ser representado por um terceiro, 
porquanto tal incentivará certamente a participação das PME em consórcios, dado que estas 
carecem frequentemente dos conhecimentos específicos requeridos. Além disso, é conveniente 
que sejam adoptadas regras claras sobre o funcionamento dos consórcios:
- conformidade com as regras da OMC-  carácter confidencial da formação de consórcios
- disposições previamente definidas claras para as PME sobre a repartição dos custos
- tomada em consideração dos pedidos dos utilizadores a jusante nas análises de segurança 
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química
- confiança no terceiro que defende os seus interesses.
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10.11.2005 A6-0315/609

ALTERAÇÃO 609
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 609
ARTIGO 11, PONTO 1 

1. O processo técnico a que se refere a 
alínea a) do artigo 9.º incluirá, nas 
subalíneas vi), vii) e viii) dessa disposição, 
pelo menos, os seguintes dados:

1. O processo relativo aos riscos a que se 
refere a alínea b) do artigo 9° incluirá, nas 
subalíneas i), ii) e iii), as seguintes 
informações:

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) No caso das substâncias em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por 
ano por registando, no mínimo,  a 
informação sobre as propriedades físico 
químicas especificada no anexo V, bem 
como qualquer outra informação relevante 
para a caracterização dos riscos sobre as 
propriedades físico-químicas, em termos de 
saúde humana e de ambiente, da 
substância de que o registando disponha; 

b) A informação especificada nos anexos V 
e VI relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a 10 toneladas por ano por 
fabricante ou importador;

b) No caso das substâncias em quantidades 
iguais ou superiores a 10 toneladas por ano 
por registando, no mínimo, a informação 
especificada no anexo V,  bem como 
qualquer outra informação relevante para 
a caracterização dos riscos sobre as 
propriedades físico-químicas, em termos de 
saúde humana e de ambiente, da 
substância de que o registando disponha, 
tal como especificado no anexo VI, em 
conformidade com o disposto nos nºs 2 e 3 
do artigo 11º bis;  

c) A informação especificada nos anexos V c) No caso das substâncias em quantidades 
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e VI bem como as propostas de ensaios 
para obtenção da informação especificada 
no anexo VII relativamente às substâncias 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a 100 toneladas por 
ano por fabricante ou importador;

iguais ou superiores a 100 toneladas por 
ano por registando, no mínimo, a 
informação especificada nos anexos V e 
VI, bem como qualquer outra informação 
relevante para a caracterização dos riscos 
sobre as propriedades físico-químicas, em 
termos de saúde humana e de ambiente, da 
substância de que o registando disponha e 
propostas de ensaios para obtenção da 
informação ainda não disponível, 
especificada no anexo VII, em 
conformidade com o disposto nos nºs 2 e 3 
do artigo 11º bis; 

d) A informação especificada nos anexos V 
e VI bem como as propostas de ensaios 
para obtenção da informação especificada 
nos anexos VII e VIII relativamente às 
substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou 
importador;

d) No caso das substâncias em quantidades 
iguais ou superiores a 1000 toneladas por 
ano por registando, no mínimo, a 
informação especificada nos anexo V e VI, 
bem como qualquer outra informação 
relevante para a caracterização dos riscos 
sobre as propriedades físico-químicas, em 
termos de saúde humana e de ambiente, da 
substância de que o registando disponha,  e 
propostas de ensaios para obtenção da 
informação ainda não disponível, 
especificada nos anexos VII  e VIII, em 
conformidade com o disposto nos nºs 2 e 3 
do artigo 11º bis; 

Or. en

Justificação

A presente alteração especifica que todas as informações de que o registando dispõe devem 
ser apresentadas no processo relativo aos riscos de uma substância, para efeitos de registo.

No caso de substâncias em quantidades entre 10 e 100 toneladas, para além das informações 
já disponíveis, todas as informações relativas às propriedades físico-químicas e todas as 
informações toxicológicas e ecotoxicológicas especificadas no anexo V (+) têm de ser 
produzidas. As informações adicionais especificadas no anexo VI terão de ser produzidas 
para as substâncias identificadas num processo de rastreio pela Agência, a fim de gerar 
custos adicionais apenas para as substâncias susceptíveis de comportar riscos.

A apresentação de conjuntos completos de informações para as substâncias em quantidades 
entre 1  e 100 toneladas é encorajada pela isenção da obrigação de pagamento de uma taxa. 

A presente alteração alarga o sistema que exige a apresentação de informações, estabelecido 
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no anexo V (+), como ponto de partida e as informações previstas no anexo VI para algumas 
substâncias susceptíveis de comportar riscos após um rastreio pela Agência a substâncias em 
quantidades iguais ou inferiores a 100 toneladas. No caso de substâncias em quantidades 
entre 100 e 1000 toneladas, as informações exigidas são então especificadas nos anexos V a 
VII, e no caso de substâncias em quantidades iguais ou superiores a 1000 toneladas, as 
informações exigidas são especificadas nos anexos V a VIII.
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10.11.2005 A6-0315/610

ALTERAÇÃO 610
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 610
ARTIGO 11, PONTO 2 

2. Logo que a quantidade de uma substância 
que já tenha sido registada atinja o limite de 
tonelagem seguinte, serão transmitidas à 
Agência as informações adicionais 
adequadas exigidas no n.º 1, bem como 
qualquer actualização dos outros elementos 
do registo, tendo em conta essas 
informações adicionais.

2. Logo que a quantidade de uma substância 
que já tenha sido registada atinja o limite de 
tonelagem seguinte, o fabricante ou 
importador informará imediatamente a 
Agência e apresentar-lhe-á, no formato 
especificado pelo Agência, uma proposta 
relativa às informações adicionais 
adequadas exigidas no n.º 1. O registando 
apresentará as informações adicionais à 
Agência dentro de um prazo estabelecido 
pela Agência, que terá em conta o tempo 
necessário para produzir as informações.

Or. en

Justificação

A presente alteração especifica que todas as informações de que o registando dispõe devem 
ser apresentadas no processo relativo aos riscos de uma substância, para efeitos de registo.

No caso de substâncias em quantidades entre 10 e 100 toneladas, para além das informações 
já disponíveis, todas as informações relativas às propriedades físico-químicas e todas as 
informações toxicológicas e ecotoxicológicas especificadas no anexo V (+) têm de ser 
produzidas. As informações adicionais especificadas no anexo VI terão de ser produzidas 
para as substâncias identificadas num processo de rastreio pela Agência, a fim de gerar 
custos adicionais apenas para as substâncias susceptíveis de comportar riscos.



AM\588516PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

A apresentação de conjuntos completos de informações para as substâncias em quantidades 
entre 1 e 100 toneladas é encorajada pela isenção da obrigação de pagamento de uma taxa. 

A presente alteração alarga o sistema que exige a apresentação de informações, estabelecido 
no anexo V (+), como ponto de partida e as informações previstas no anexo VI para algumas 
substâncias susceptíveis de comportar riscos após um rastreio pela Agência a substâncias em 
quantidades iguais ou inferiores a 100 toneladas. No caso de substâncias em quantidades 
entre 100 e 1000 toneladas, as informações exigidas são então especificadas nos anexos V a 
VII, e no caso de substâncias em quantidades iguais ou superiores a 1000 toneladas, as 
informações exigidas são especificadas nos anexos V a VIII.
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10.11.2005 A6-0315/611

ALTERAÇÃO 611
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 611
ARTIGO 11, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. No caso das substâncias de 
integração progressiva, a quantidade anual 
será determinada com base na quantidade 
média produzida ou importada nos três 
anos que precedem a apresentação do 
processo de registo.

Or. en

Justificação

Os requisitos de informação aumentam, sempre que o limite de tonelagem seja ultrapassado. 
As consequências deste facto são proporcionalmente mais significativas quando os limites de 
1 e 10 toneladas são superados. Por conseguinte, é necessário permitir uma certa 
flexibilidade para as PME, em particular no caso da compra de componentes. Tomar como 
referência a quantidade média produzida ou importada em três anos permite que só sejam 
aplicados requisitos de informação mais rigorosos quando um registando ultrapassar 
consideravelmente um determinado limite de tonelagem.
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10.11.2005 A6-0315/612

ALTERAÇÃO 612
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 612
ARTIGO 11 BIS (NOVO)

Artigo 11º bis
Derrogação aos ensaios com base no risco

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 11º, 
os registandos estão dispensados da 
realização dos ensaios previstos nos anexos 
VI, VII e VII se os riscos provocados pela 
substância foram adequadamente 
controlados com base nas informações 
disponíveis sobre as propriedades 
intrínsecas e a exposição for limitada 
através de medidas de gestão dos riscos. 
2. A Comissão especificará no anexo IX as 
condições para a derrogação aos ensaios 
com base no risco, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 3 do artigo 
130º. Estas condições terão em conta os 
diversos tipos de compartimentos 
ambientais e populações humanas 
expostas, as diversas vias de exposição, a 
duração e frequência da exposição, com 
base na secção 5bis do anexo IV, bem como 
a protecção dos animais. A fim de 
assegurar a proporcionalidade entre os 
custos e os benefícios dos ensaios, as 
condições basear-se-ão num nível razoável 
de garantia para efeitos de demonstração 
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de um controlo adequado.
3. A fim de poder beneficiar da derrogação 
aos ensaios com base na exposição, o 
registando demonstrará, no seu processo 
relativo aos riscos, que preenche todas as 
condições especificadas no anexo IX ou 
que os riscos provocados pela substância 
são adequadamente controlados, remetendo 
para as partes relevantes do relatório de 
segurança química.

Or. en

Justificação

Os ensaios devem ser orientados para as situações de exposição previstas pelo registando. 
Por esse motivo, para além das regras específicas para a derrogação aos ensaios 
estabelecidas nos anexos referentes aos ensaios (anexos VI a VIII), como regra geral os 
ensaios podem ser dispensados se for possível demonstrar um controlo adequado dos riscos 
com base nas informações disponíveis sobre os riscos e a situação de exposição ou nas 
medidas de gestão dos riscos adoptadas. 

Para facilitar a aplicação desta disposição, a Comissão deve desenvolver orientações gerais, 
tendo em conta as categorias de exposição, tal como especificado no nº 2. Os registandos 
poderão, além disso, demonstrar um controlo adequado dos riscos no seu caso específico.
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10.11.2005 A6-0315/613

ALTERAÇÃO 613
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 613
ARTIGO 12, PONTO 2, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

Esses métodos serão revistos e 
aperfeiçoados regularmente, no intuito de 
reduzir as experiências com animais 
vertebrados e o número de animais 
utilizados. Em particular, se o Centro 
Europeu para a Validação de Métodos 
Alternativos (CEVMA ) validar e declarar 
como apto para aceitação legal um método 
de ensaio alternativo, a Agência 
apresentará no prazo de 14 dias um 
projecto de decisão que altera o(s) anexo(s) 
pertinente(s) do presente regulamento, 
tendo em vista substituir o método de 
ensaio em animais por um método 
alternativo.

Or. en

Justificação

Substitui a alteração 22 do projecto de relatório. Os métodos de ensaio deveriam ser 
automaticamente actualizados, sempre que um método de ensaio alternativo seja validado 
pelo CEVMA.
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10.11.2005 A6-0315/614

ALTERAÇÃO 614
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 614
ARTIGO 12, PONTO 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 repetição dos ensaios já realizados que não cumprem as boas práticas de laboratório daria 
origem a um número considerável de ensaios repetidos e desnecessários envolvendo animais 
vertebrados. Mesmo os ensaios já realizados que não cumprem as boas práticas de 
laboratório fornecem resultados fiáveis para efeitos de registo e avaliação.

Deste modo, por razões de eficácia de custos, a dispendiosa obrigação das boas práticas de 
laboratório deve restringir-se aos ensaios que envolvam animais vertebrados.

Outras informações, nomeadamente dados físico-químicos, podem ser transmitidas com 
qualidade suficiente a baixos custos. 



AM\588516PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

10.11.2005 A6-0315/615

ALTERAÇÃO 615
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 615
ARTIGO 12, PONTO 4 

4. Se uma substância já tiver sido registada, 
um novo registando poderá reportar-se a 
estudos e relatórios de ensaios, a seguir 
denominados “estudos”, relativos à mesma 
substância apresentados anteriormente, 
desde que possa comprovar que a substância 
para a qual está a efectuar o registo é igual à 
que já foi anteriormente registada, incluindo 
o grau de pureza e a natureza das impurezas, 
e possa apresentar uma carta de acesso 
do(s) registando(s) anterior(es) permitindo a 
utilização dos estudos.

4. Se uma substância já tiver sido registada, 
um novo registando poderá reportar-se a 
estudos e relatórios de ensaios, a seguir 
denominados “estudos”, relativos à mesma 
substância apresentados anteriormente, 
desde que possa comprovar que a substância 
para a qual está a efectuar o registo é igual à 
que já foi anteriormente registada, incluindo 
o grau de pureza e a natureza das impurezas, 
e apresente uma carta de acesso do(s) 
registando(s) anterior(es).

Or. en

Justificação

É necessário garantir o acesso aos dados relativos aos ensaios não efectuados em animais, 
como já previsto para os ensaios com animais. A presente alteração está relacionada com as 
demais alterações apresentadas aos artigos constantes do Título II: Registo de substâncias.
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10.11.2005 A6-0315/616

ALTERAÇÃO 616
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 616
ARTIGO 13, PONTO 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 
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. 
No caso das substâncias em quantidades 
inferiores a 100 toneladas, a ficha de 
segurança é considerada relatório de 
segurança química.

Or. en

Justificação

A ficha de segurança alargada contém já todos os resultados relevantes da avaliação do 
risco. Dois documentos (relatório de segurança química e ficha de segurança) constituem, 
sobretudo para as PME, uma duplicação de tarefas desnecessária.
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10.11.2005 A6-0315/617

ALTERAÇÃO 617
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Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 617
ARTIGO 13, PONTO 2, PARÁGRAFO 1, PARTE INTRODUTÓRIA

2. Não será necessário realizar uma 
avaliação de segurança química, em 
conformidade com o n.º 1, relativamente a 
uma substância presente numa preparação se 
a concentração da substância na preparação 
for inferior ao menor dos seguintes valores:

2. Não será necessário realizar uma 
avaliação de segurança química, em 
conformidade com o n.º 1, relativamente a 
uma substância presente numa preparação 
ou num artigo se a concentração da 
substância na preparação ou no artigo for 
inferior ao menor dos seguintes valores:

Or. en

Justificação

A isenção proposta aplica-se unicamente às substâncias presentes em preparações. No caso 
das substâncias presentes em artigos os requisitos são, mesmo, aplicáveis aos contaminantes. 
Esta diferença de tratamento entre artigos e preparações não é justificada por critérios 
toxicológicos ou ecotoxicológicos. A alteração, que torna extensiva a isenção às substâncias 
presentes em artigos, assegura a coerência do sistema REACH com a Directiva 76/769/CEE, 
relativa às restrições à colocação no mercado e à utilização de algumas substâncias e 
preparações perigosas, que isenta a utilização de substâncias tanto em preparações como em 
artigos, quando abaixo de determinados limites de concentração.


