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10.11.2005 A6-0315/618

ALTERAÇÃO 618
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 618
ARTIGO 13, Nº 3, ALÍNEA D)

d) Avaliação de PBT e mPmB. Suprimido

Or. en

Justificação

Não é necessária uma avaliação separada de PBT e mPmB. A avaliação destas propriedades 
deve ter lugar no quadro da avaliação do risco prevista nas alíneas a) e c) do nº 3.
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10.11.2005 A6-0315/619

ALTERAÇÃO 619
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 619
ARTIGO 13, Nº 4, PARÁGRAFO 2

A avaliação da exposição e a caracterização 
dos riscos devem referir-se a todas as 
utilizações identificadas do fabricante ou 
importador.

A avaliação da exposição e a caracterização 
dos riscos devem referir-se a todas as 
utilizações ou categorias de utilização e 
exposição identificadas do fabricante ou 
importador e devem conduzir a um 
conjunto de medidas de gestão dos riscos e 
condições operacionais que assegurem um 
controlo adequado dos riscos.

Or. en

Justificação

Os fabricantes de substâncias não são capazes de proceder a avaliações individuais 
detalhadas para todas as condições de utilização imagináveis. Tal não seria também 
desejável pelas seguintes razões: uma descrição demasiado detalhada das condições de 
utilização seguras limita a necessária flexibilidade da utilização da substância e depende da 
transferência extensiva de saber-fazer relacionado com a aplicação (eventualmente sensível) 
para o fabricante da substância. O conceito de categorias de utilização e exposição é 
independente das utilizações individuais. Por esse motivo, torna viável a comunicação na 
cadeia de abastecimento.
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10.11.2005 A6-0315/620

ALTERAÇÃO 620
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 620
ARTIGO 16, Nº 2, ALÍNEAS B), C) E D)

b) A identidade do produto intermédio, 
conforme especificado no ponto 2 do 
anexo IV;

 b) O nome do produto intermédio, 
incluindo o número CAS, se disponível;

c) A classificação do produto intermédio; c) A classificação do produto intermédio, 
caso esteja disponível;

d) Todas as informações existentes sobre as 
propriedades físico-químicas, ambientais 
ou em termos de saúde humana do produto 
intermédio.

d) O volume de produção em quantidades 
progressivas (> 1 t, > 10 t, > 100 t, > 1000 t) 
por ano.

Or. en

Justificação

A definição exacta da identidade requer exames analíticos onerosos. Só deve ser obrigatória 
em casos excepcionais, nomeadamente em consórcios.

A classificação só é obrigatória, por norma, para os produtos intermédios comercializados.
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10.11.2005 A6-0315/621

ALTERAÇÃO 621
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 621
ARTIGO 17, PONTO 1

1. Quando se previr o fabrico de um produto 
intermédio isolado nas instalações ou de um 
produto intermédio isolado transportado, 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 
e terceiro parágrafos.

1. 1. Quando se previr o fabrico de um 
produto intermédio isolado nas instalações 
ou de um produto intermédio isolado 
transportado, na Comunidade, por dois ou 
mais fabricantes e/ou a importação por dois 
ou mais importadores, estes poderão formar 
um consórcio, no pleno respeito das regras 
de concorrência, 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 
e terceiro parágrafos. 

Or. en

Justificação

A formação de um consórcio por dois fabricantes ou importadores da mesma substância para 
efectuar o registo é um passo importante no sentido de uma política mais eficaz e menos 
onerosa em matéria de produtos químicos. Contudo, o consórcio deve ser formado no pleno 
respeito das regras de concorrência, nomeadamente em conformidade com o artigo 81º do 
Tratado CE relativo aos acordos e às decisões de associações de empresas susceptíveis de 
afectar a concorrência no mercado.
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10.11.2005 A6-0315/622

ALTERAÇÃO 622
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 622
ARTIGO 17, PONTO 2

2. Cada registando que seja membro de um 
consórcio pagará apenas um terço da taxa.

2. 2. Cada registando que seja membro de 
um consórcio pagará uma parte adequada 
da taxa.

Or. en

Justificação

A repartição de custos deveria seguir um sistema flexível, a fim de facilitar a criação de 
consórcios (cf. justificação da alteração ao artigo 10º, nº 2).
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10.11.2005 A6-0315/623

ALTERAÇÃO 623
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 623
ARTIGO 17, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. Qualquer produtor, importador ou 
consórcio pode nomear um terceiro como 
seu representante para todos os 
procedimentos referidos no presente artigo.

Or. en

Justificação

O processo de formação de um consórcio para o registo de produtos intermédios isolados 
deveria ser o mesmo que é aplicável às substâncias.
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10.11.2005 A6-0315/624

ALTERAÇÃO 624
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 624
TÍTULO II, CAPÍTULO 6, TÍTULO

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
APLICÁVEIS ÀS SUBSTÂNCIAS DE 

INTEGRAÇÃO PROGRESSIVA E 
SUBSTÂNCIAS NOTIFICADAS

Suprimido
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10.11.2005 A6-0315/625

ALTERAÇÃO 625
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 625
APÓS O ARTIGO 20, TÍTULO II BIS (novo)

TÍTULO II bis
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS PARA O 

REGISTO DE SUBSTÂNCIAS

Or. en

Justificação

O novo Título II bis prevê um registo prévio uniformizado de todas as substâncias num 
determinado momento. Tal incrementará a segurança de planeamento para fabricantes, 
transformadoras, utilizadores e autoridades. A cooperação atempada e a constituição 
facilitada de consórcios (por exemplo, “Uma substância química – um registo”) farão 
algumas substâncias desaparecer do mercado. Isto aliviará nomeadamente as PME e os 
utilizadores a jusante. As informações mais importantes sobre as propriedades e exposição 
das substâncias encontram-se já disponíveis decorridos 5 anos. 
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10.11.2005 A6-0315/626

ALTERAÇÃO 626
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 626
APÓS O TÍTULO II BIS, CAPÍTULO 1, TÍTULO (novo)

CAPÍTULO 1
PRINCÍPIOS
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10.11.2005 A6-0315/627

ALTERAÇÃO 627
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 627
ARTIGO 20 BIS, TÍTULO (novo)

Artigo 20.º bis
Âmbito de aplicação das disposições 

transitórias



AM\588570PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

10.11.2005 A6-0315/628

ALTERAÇÃO 628
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 628
ARTIGO 20, PONTO 1

1. Após o registo, um registando deverá, por 
sua própria iniciativa, informar 
imediatamente a Agência, por escrito, no 
formato especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º, do 
seguinte:

1. Após o registo, um registando deverá, por 
sua própria iniciativa, informar 
imediatamente a Agência, por escrito, no 
formato especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º, do 
seguinte:

a) Qualquer alteração do seu estatuto, como 
fabricante ou importador, ou da sua 
identidade, como o nome ou o endereço;

a) Qualquer alteração do seu estatuto, como 
fabricante ou importador, ou da sua 
identidade, como o nome ou o endereço;

b) Qualquer alteração da composição da 
substância, tal como é indicado no anexo IV;

b) Qualquer alteração da composição da 
substância, tal como é indicado no anexo IV;

c) Alterações significativas das quantidades 
anuais ou totais fabricadas ou importadas 
pelo registando;

c) Alterações significativas das quantidades 
anuais ou totais fabricadas ou importadas 
pelo registando;

d) Novas utilizações a que se destine a 
substância fabricada ou importada, de que 
seja razoável supor que o registando tem 
conhecimento;

d) Novas utilizações ou categorias de 
utilização e exposição a que se destine a 
substância fabricada ou importada, de que o 
registando tem conhecimento e que apoia;

e) Novos conhecimentos importantes sobre 
os riscos da substância para a saúde humana 
e/ou para o ambiente, de que seja razoável 
supor que o registando tem conhecimento;

e) Novos conhecimentos importantes sobre 
os riscos da substância para a saúde humana 
e/ou para o ambiente, de que seja razoável 
supor que o registando tem conhecimento;

f) Qualquer alteração da classificação e 
rotulagem para a substância;

f) Qualquer alteração da classificação e 
rotulagem para a substância;
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g) Qualquer actualização ou alteração do 
relatório de segurança química.

g) Qualquer actualização ou alteração do 
relatório de segurança química.

A Agência comunicará essas informações à 
autoridade competente do Estado-Membro 
responsável.

Or. en

Justificação

A formulação "de que seja razoável supor" é impraticável. O fabricante/importador não deve 
ser obrigado a notificar utilizações não apoiadas.
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10.11.2005 A6-0315/629

ALTERAÇÃO 629
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 629
ARTIGO 22, PONTO 1

1. Uma notificação apresentada em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE 
será considerada como um registo para 
efeitos do presente título e a Agência 
atribuir-lhe-á um número de registo no prazo 
de um ano após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

1. 1. Uma notificação apresentada em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE 
será considerada como um registo e 
avaliação para efeitos dos títulos II e VI e a 
Agência atribuir-lhe-á um número de registo 
no prazo de um ano após a entrada em vigor 
do presente regulamento.

Uma avaliação efectuada em conformidade 
com o Regulamento (CEE) nº 793/93 ou 
outro procedimento equivalente e 
internacionalmente reconhecido antes da 
entrada em vigor do presente regulamento 
será considerada para efeitos do presente 
título como um registo e avaliação. A 
Agência atribuirá um número de registo no 
prazo de um ano após a entrada em vigor 
do presente regulamento. 

Or. en

Justificação

Estas substâncias já foram avaliadas no quadro da notificação de novas substâncias ou do 
regulamento comunitário relativo às substâncias existentes. Estas avaliações devem ser 
reconhecidas. Uma nova apresentação dos documentos seria uma formalidade desnecessária.
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10.11.2005 A6-0315/630

ALTERAÇÃO 630
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 630
APÓS O ARTIGO 22, CAPÍTULO 2, TÍTULO (novo)

CAPÍTULO 2
PRÉ-REGISTO

Or. en

Justificação

Estas alterações introduzem um prazo único de pré-registo para todas as substâncias de 
integração progressiva. As substâncias pré-registadas serão incluídas num registo de 
substâncias e serão objecto de publicação. Tal regime assegurará a transparência 
relativamente às substâncias de integração progressiva existentes no mercado e indicará o 
prazo mais precoce para o registo de cada substância.

As alterações encorajarão a formação de consórcios, salvando assim a vida de animais e 
reduzindo os custos para as empresas.  Facilitarão igualmente a organização no seio da 
Agência durante a fase de integração progressiva. 
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10.11.2005 A6-0315/631

ALTERAÇÃO 631
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 631
ARTIGO 22 BIS (novo)

Artigo 22º bis
Obrigação de notificação de substâncias de 

integração progressiva ao registo de 
substâncias

1. Salvo disposição em contrário do 
presente regulamento, qualquer fabricante 
ou importador que fabrique ou importe 
uma substância de integração progressiva, 
estreme ou numa preparação, em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano notificará à Agência, o 
mais tardar 18 meses após a entrada em 
vigor do regulamento, as informações 
referidas no nº 2 para inscrição no registo 
de substâncias.
2. As seguintes informações serão 
notificadas à Agência no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º:
a) o nome e o endereço do fabricante ou 
importador, bem como indicação da pessoa 
de contacto; e o nome de qualquer 
representante designado em conformidade 
com o nº 3 do artigo 22º ter;
b) uma declaração indicando se foi 
autorizada a publicação, nos termos do nº 2 
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do artigo 22º ter, do nome e do endereço do 
fabricante ou do importador ou do 
representante designado;
c) o nome da substância e, se for caso 
disso, do grupo de substâncias, incluindo os 
respectivos números EINECS e CAS, se 
disponíveis;
d) o volume de produção anual em 
quantidades progressivas (> 1 t, > 10 t, > 
100 t, > 1000 t);
e) a indicação dos parâmetros toxicológicos 
ou ecotoxicológicos relativamente aos quais 
o fabricante ou importador disponha de 
estudos pertinentes realizados através de 
ensaios próprios com animais vertebrados;
f) uma declaração indicando se a 
substância será utilizada exclusivamente 
como produto intermédio isolado nas 
instalações ou isolado transportado;
g) informações iniciais sobre as categorias 
de utilização e exposição especificadas no 
ponto 5 bis do anexo IV;
h) uma declaração indicando se o 
fabricante ou importador está disposto a 
participar num consórcio, nos termos do 
artigo 10º.
3. Se o prazo previsto no nº 1 tiver 
expirado, a Agência pode autorizar, caso se 
justifique, uma notificação ulterior ao 
registo das substâncias, nos termos do nº 2, 
de um pedido apresentado num prazo 
alargado de notificação de mais 6 meses 
após a publicação do registo, nos termos do 
nº 2 do artigo 22º ter. Se a Agência recusar 
a notificação ulterior, esta decisão é 
passível de recurso interposto em 
conformidade com o disposto nos artigos 
87º, 88º e 89º.
4. Aos fabricantes e importadores que não 
apresentem as informações exigidas no nº 2 
não poderá ser aplicado o artigo 21º.
5. A Agência atribuirá um número 
(número de pré-registo) à notificação ao 
registo das substâncias, nos termos do 
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presente artigo, registará a data de 
recepção da notificação pela Agência e 
comunicará imediatamente ao fabricante 
ou importador em causa o número de 
pré-registo e a data de recepção.

Or. en

Justificação

Estas alterações introduzem um prazo único de pré-registo para todas as substâncias de 
integração progressiva. As substâncias pré-registadas serão incluídas num registo de 
substâncias e serão objecto de publicação. Tal regime assegurará a transparência 
relativamente às substâncias de integração progressiva existentes no mercado e indicará o 
prazo mais precoce para o registo de cada substância.

As alterações encorajarão a formação de consórcios, salvando assim a vida de animais e 
reduzindo os custos para as empresas.  Facilitarão igualmente a organização no seio da 
Agência durante a fase de integração progressiva. 


