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10.11.2005 A6-0315/632

ALTERAÇÃO 632
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 632
ARTIGO 22 TER (novo)

Artigo 22º ter
Registo das substâncias

1. A Agência manterá um registo de 
substâncias que conterá as informações 
especificadas no artigo 22º bis.
2. A Agência publicará todas as 
substâncias notificadas no registo das 
substâncias imediatamente após a 
expiração do prazo de notificação previsto 
no nº 1 do artigo 22º bis, indicando:
a) o nome da substância e, se for caso 
disso, do grupo de substâncias, incluindo os 
respectivos números EINECS e CAS, se 
disponíveis;
b) caso seja necessário, o nome e endereço 
do fabricante ou importador, desde que 
exista uma autorização nesse sentido, nos 
termos da alínea b) do nº 2 do artigo 22º 
bis;
c) os parâmetros toxicológicos ou 
ecotoxicológicos relativamente aos quais 
existam estudos obtidos através de ensaios 
com animais vertebrados;
d) o prazo mais próximo para o registo de 
cada substância, nos termos do artigo 21º;
3. Um fabricante ou importador pode 
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designar uma pessoa singular ou colectiva 
sediada na Comunidade como seu 
representante para publicação na página 
Web. Desde que o nome do representante 
tenha sido notificado à Agência, nos termos 
da alínea a) do nº 1 do artigo 22º bis, a 
identidade do fabricante ou importador não 
será revelada pela Agência, em 
conformidade com o nº 2.
4. A Agência publicará as informações 
previstas no nº 2 para as notificações 
ulteriores, autorizadas nos termos do nº 3 
do artigo 22º bis, no prazo de um mês após 
ter expirado o prazo de notificação ulterior.
5. Os utilizadores a jusante comunicarão à 
Agência, no prazo de 1 ano após a 
publicação do registo das substâncias, nos 
termos do nº 2, a disponibilidade de estudos
obtidos através de ensaios próprios com 
animais vertebrados sobre parâmetros 
toxicológicos ou ecotoxicológicos. A 
Agência completará o registo das 
substâncias e publicará esses dados 
complementares no prazo de 13 meses após 
a publicação do registo das substâncias.

Or. en

Justificação

Estas alterações introduzem um prazo único de 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.
A publicação precoce de todas as substâncias de integração progressiva permite a 
comunicação entre os fabricantes e os importadores para preparar os processos de registo, 
assim como entre os fornecedores e os utilizadores a jusante. Os utilizadores a jusante 
ficarão a saber que substâncias são apoiadas pelos seus fornecedores. No caso de uma 
substância não ter sido pré-registada pelos seus fornecedores no prazo de 18 meses, os 
utilizadores a jusante terão a oportunidade de encontrar um novo fornecedor ou importador 
ou de importar eles próprios as substâncias e dispõem de um prazo adicional de seis meses 
para proceder ao pré-registo dessas substâncias.
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10.11.2005 A6-0315/633

ALTERAÇÃO 633
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 633
 ARTIGO 23, PONTO 3 

3. A Agência poderá disponibilizar 
gratuitamente a um registando ou potencial 
registando quaisquer resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos 
apresentados no quadro de um registo há 
pelo menos 10 anos.

3. A Agência poderá disponibilizar 
gratuitamente a um registando ou potencial 
registando quaisquer resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos 
apresentados no quadro de um registo há 
pelo menos 15 anos.

Or. en

Justificação

A disponibilização de dados constitui uma violação significativa dos direitos de propriedade, 
pelo que o prazo deve ser alargado a, pelo menos, 15 anos.
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10.11.2005 A6-0315/634

ALTERAÇÃO 634
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 634
 ARTIGO 24, PONTO 5, PARÁGRAFO 1

5. Se a mesma substância tiver sido registada 
há menos de 10 anos, a Agência comunicará 
imediatamente ao potencial registando os 
nomes e endereços do(s) anterior(es) 
registando(s) e dos resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, por ele(s) já apresentados 
e que envolvam animais vertebrados.

5. 5. Se a mesma substância tiver sido 
registada há menos de 15 anos, a Agência 
verificará se o anterior registando autoriza 
a divulgação da sua identidade. Sendo o 
caso, a Agência comunicará imediatamente 
ao potencial registando os nomes e 
endereços do(s) anterior(es) registando(s) e 
dos resumos de estudos ou resumos 
consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, por ele(s) já apresentados 
e que envolvam animais vertebrados.

Or. en

Justificação

A identidade do anterior registando constitui uma informação confidencial, nos termos do 
artigo 116º.
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10.11.2005 A6-0315/635

ALTERAÇÃO 635
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 635
 ARTIGO 25, PONTO 1 

1. No caso de substâncias anteriormente 
registadas há menos de 10 anos, conforme 
se mencionou no n.º 5 do artigo 24.º, o 
potencial registando solicitará ao(s) 
anterior(es) registando(s) as informações que 
envolvam ensaios em animais vertebrados 
de que tiver necessidade para efectuar o 
registo. Poderá solicitar aos registandos 
quaisquer informações sobre ensaios que 
não envolvam animais vertebrados, se os 
registandos anteriores tiverem efectuado 
uma declaração afirmativa para efeitos da 
alínea a), subalínea x), do artigo 9º.

1. No caso de substâncias anteriormente 
registadas há menos de 15 anos, conforme 
se mencionou no n.º 5 do artigo 24.º, o 
potencial registando solicitará ao(s) 
anterior(es) registando(s) as informações que 
envolvam ensaios em animais vertebrados 
de que tiver necessidade para efectuar o 
registo. Poderá solicitar aos registandos 
quaisquer informações sobre ensaios que 
não envolvam animais vertebrados, se os 
registandos anteriores tiverem efectuado 
uma declaração afirmativa para efeitos da 
alínea a), subalínea x), do artigo 9º.

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/636

ALTERAÇÃO 636
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 636
 ARTIGO 26

Obrigação de pré-registo das substâncias 
de integração progressiva

Suprimido

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;
b) O seu nome e endereço e o nome da 
pessoa de contacto;
c) O prazo previsto para o registo e o 
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 
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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 9.º.
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:
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.
3. Aos registandos que não apresentarem 
as informações exigidas no n.º 1 não 
poderá aplicar-se o artigo 21.º.
4. Os fabricantes e importadores de 
substâncias de integração progressiva em 
quantidades inferiores a uma tonelada por 
ano, bem como os utilizadores a jusante, 
poderão apresentar as informações a que se 
refere o n.º 1 à Agência usando o formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º.
5. A Agência registará numa base de dados 
as informações transmitidas de acordo com 
os n.os 1 a 4. Dará acesso aos dados sobre 
as diferentes substâncias aos fabricantes e 
importadores que tiverem apresentado 
informações sobre essas substâncias de 
acordo com os n.os 1 a 4. As autoridades 
competentes dos Estados-Membros também 
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terão acesso a esses dados.

Or. en

Justificação

Este artigo deixa de ser necessário em consequência dos novos artigos 22º bis a quinquies. 
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10.11.2005 A6-0315/637

ALTERAÇÃO 637
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 637
 ARTIGO 29, NÚMERO 6, PARÁGRAFO 2

Sempre que se realize uma avaliação de 
segurança química, os perfis de exposição 
pertinentes serão descritos num anexo à 
ficha de segurança.

Sempre que se realize uma avaliação de 
segurança química, os perfis de exposição 
pertinentes serão descritos nas rubricas 
correspondentes da ficha de segurança.

Or. en

Justificação

O anexo que descreve os perfis de exposições em caso de avaliação de segurança química, a 
juntar à ficha de segurança, não é necessário. A ficha de segurança deve ser facilmente 
acessível e compreensível para os utilizadores a jusante. É inútil descrever os perfis de 
exposição num anexo, pois, nomeadamente:
- a utilização identificada abrangida pela ficha de segurança é nela mencionada (capítulos 1-
2);
- por outro lado, a ficha de segurança deve cumprir os requisitos do GHS.
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10.11.2005 A6-0315/638

ALTERAÇÃO 638
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 638
ANEXO IV, SECÇÃO 5

5. Orientações para uma utilização segura Suprimido
Estas informações devem ser coerentes com 
as constantes da ficha de segurança, caso 
seja exigida pelo artigo 29º do presente 
regulamento.
5.1. Primeiros socorros (ponto 4 da ficha de 
segurança)
5.2. Medidas de combate a incêndios 
(ponto 5 da ficha de segurança)
5.3. Medidas a tomar em caso de fugas 
acidentais (ponto 6 da ficha de segurança)
5.4. Manuseamento e armazenagem 
(ponto 7 da ficha de segurança)
5.5. Informações relativas ao transporte 
(ponto 14 da ficha de segurança)
Se não for exigido um relatório de 
segurança química, serão necessárias as 
seguintes informações:
5.6. Controlo da exposição/Protecção 
pessoal (ponto 8 da ficha de segurança)
5.7. Estabilidade e reactividade (ponto 10 
da ficha de segurança)
5.8. Considerações relativas à eliminação
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5.8.1. Considerações relativas à eliminação 
(ponto 13 da ficha de segurança)
5.8.2. Considerações relativas à eliminação 
(ponto 13 da ficha de segurança)
5.8.3. Informações sobre a reciclagem e 
métodos de eliminação destinadas ao 
público

Or. en

Justificação

As informações de base adicionais sobre a exposição ajudam as empresas a elaborar as 
fichas de segurança ou as orientações para uma utilização segura e permite à Agência, 
aquando da avaliação dos processos apresentados, identificar as substâncias prioritárias da 
gama de tonelagem entre 1 e 100 toneladas em relação às quais devem ser produzidas as 
informações referidas no anexo V.
O antigo ponto 5 do anexo IV da proposta da Comissão é retomado no novo anexo Ic, uma 
vez que contém informações sobre a gestão dos riscos de substâncias que não são 
classificadas como perigosas, seguindo a estrutura da ficha de segurança constante do anexo 
Ic.
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10.11.2005 A6-0315/639

ALTERAÇÃO 639
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 639
ANEXO IV, SECÇÃO 5 BIS (NOVA)

5 bis. Informações sobre categorias de 
utilização e exposição
5 bis.1. Categorias de utilização:
a) Utilização industrial
b) Utilização profissional
c) Utilização pelos consumidores
5 bis.1.2. Especificações para a utilização 
em cada categoria:
a) Utilização num sistema fechado
b) Utilização que tenha como resultado a 
inclusão numa matriz
c) Utilização não dispersiva
d) Utilização dispersiva
5 bis.2. Categorias de exposição:
5 bis.2.1. Exposição humana:
a) Oral
b) Dérmica
c) Por inalação
5 bis.2.2. Exposição ambiental:
a) Água
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b) Ar
c) Solo
5 bis.3. Duração da exposição:
a) Acidental
b) Ocasional / breve
c) Permanente / frequente

Or. en

Justificação

As informações de base adicionais sobre a exposição ajudam as empresas a elaborar as 
fichas de segurança ou as orientações para uma utilização segura e permite à Agência, 
aquando da avaliação dos processos apresentados, identificar as substâncias prioritárias da 
gama de tonelagem entre 1 e 100 toneladas em relação às quais devem ser produzidas as 
informações referidas no anexo V.
O antigo ponto 5 do anexo IV da proposta da Comissão é retomado no novo anexo Ic, uma 
vez que contém informações sobre a gestão dos riscos de substâncias que não são 
classificadas como perigosas, seguindo a estrutura da ficha de segurança constante do anexo 
Ic.
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10.11.2005 A6-0315/640

ALTERAÇÃO 640
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 640
ANEXO V, INTRODUÇÃO, PARÁGRAFO 1, FRASE 1

A coluna 1 deste anexo define as 
informações normalmente exigidas no caso 
das substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidade igual ou superior a uma tonelada, 
em conformidade com o nº 1, alínea a), do 
artigo 11º.

A coluna 1 deste anexo define as 
informações normalmente exigidas no caso 
das substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidade igual ou superior a uma tonelada 
por ano.

As informações constantes da coluna 1 são 
exigidas no caso das substâncias fabricadas 
ou importadas em quantidade igual ou 
superior a 10 toneladas, em conformidade 
com o nº 1, alínea b), do artigo 11º.
No caso das substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades compreendidas 
entre 1 e 10 toneladas, todas as 
informações disponíveis sobre as 
propriedades da substância devem ser 
apresentadas no processo de registo, que 
incluirá, no mínimo, as informações sobre 
as propriedades físico-químicas, em 
conformidade com o nº 1, alínea a), do 
artigo 11º.

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/641

ALTERAÇÃO 641
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 641
ANEXO V, PARTE 5, COLUNA 2, PONTO 5.1 (novo)

5.1
- Pressão de vapor
- Hidrossolubilidade
- Coeficiente de partição n-octanol/água
- Ponto de fulgor
- Inflamabilidade
- Propriedades explosivas

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/642

ALTERAÇÃO 642
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 642
ANEXO V, PARTE 5, COLUNA 2, PONTO 5.2

5.2. Estudo não exigido no caso dos sólidos 
e líquidos com ponto de fusão/congelação 
inferior a 0º C.

5.2. Estudo não exigido no caso dos sólidos 
e líquidos com ponto de fusão/congelação 
inferior a 0º C.

- Ponto de ebulição
- Densidade relativa
- Tensão superficial
- Temperatura de auto-ignição
- Propriedades oxidantes

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/643

ALTERAÇÃO 643
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 643
ANEXO V, PONTOS 5.6 E 5.14

Os pontos 5.6 e 5.14 são suprimidos.

Or. en

Justificação

Estes dois pontos são suprimidos, incluindo o respectivo teor descritivo, já que o controlo da 
tensão de superfície não é, em geral, significativo para a avaliação ou para as medidas de 
limitação dos riscos.  A realização de um controlo geral da granulometria afigura-se 
desproporcionada.
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10.11.2005 A6-0315/644

ALTERAÇÃO 644
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 644
ANEXO V, PARTE 6, COLUNA 1, PONTO 6, SUBPONTO -1 (novo)

-1. Toxicidade aguda
Uma das seguintes vias:
- por via oral
- por inalação
- por via dérmica

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/645

ALTERAÇÃO 645
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 645
ANEXO V, PARTE 7, COLUNA 1, PONTO 7.1.1, TÍTULO

7.1.1. Ensaio de toxicidade a curto prazo em 
Daphnia

7.1.1. Ensaio de toxicidade a curto prazo em 
Daphnia ou em espécies piscícolas

Or. en

Justificação

As empresas deveriam ser livres de proceder à entrega de ensaios de toxicidade a curto prazo 
relativos às espécies piscícolas, em vez dos ensaios relativos à toxicidade em Daphnia.


