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9.11.2005 A6-0315/867

ALTERAÇÃO 867
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 867
ARTIGO 38, TÍTULO

Autoridade competente Responsabilidade da Agência em matéria 
de avaliação dos processos

Or. en

Justificação

O papel da Agência Europeia dos Produtos Químicos na fase de avaliação deve ser 
reforçado. Propomos que a Agência centralize a avaliação das propostas de ensaios e dos 
processos. Além disso, a Agência poderá recorrer a uma rede europeia de peritos e institutos 
de avaliação estabelecidos nos Estados-Membros.
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9.11.2005 A6-0315/868

ALTERAÇÃO 868
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 868
ARTIGO 38, NÚMERO 1

1. Para efeitos dos artigos 39.º a 43.º, a 
autoridade competente será a autoridade 
competente do Estado-Membro em que se 
realiza o fabrico ou em que o importador se 
encontra estabelecido.

1. A Agência é responsável pela avaliação 
das propostas de ensaios e dos processos de 
registo.

Or. en

Justificação

O papel da Agência Europeia dos Produtos Químicos na fase de avaliação deve ser 
reforçado. Propomos que a Agência centralize a avaliação das propostas de ensaios e dos 
processos. Além disso, a Agência poderá recorrer a uma rede europeia de peritos e institutos 
de avaliação estabelecidos nos Estados-Membros.
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9.11.2005 A6-0315/869

ALTERAÇÃO 869
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 869
ARTIGO 38, NÚMERO 2

2. Se vários fabricantes ou importadores 
tiverem formado um consórcio em 
conformidade com os artigos 10.º ou 17.º, a 
autoridade competente será a do 
Estado-Membro do fabricante ou 
importador que apresenta os dados à 
Agência em nome dos outros, em 
conformidade com os referidos artigos.

2. Para a realização dessas avaliações, a 
Agência será assistida pelos peritos e 
organismos que constam das listas 
estabelecidas em conformidade com o 
artigo 83º.

Or. en

Justificação

O papel da Agência Europeia dos Produtos Químicos na fase de avaliação deve ser 
reforçado. Propomos que a Agência centralize a avaliação das propostas de ensaios e dos 
processos. Além disso, a Agência poderá recorrer a uma rede europeia de peritos e institutos 
de avaliação estabelecidos nos Estados-Membros.
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9.11.2005 A6-0315/870

ALTERAÇÃO 870
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 870
ARTIGO 39, NÚMEROS 1 e 2

1. A autoridade competente analisará todas 
as propostas de ensaios apresentadas num 
registo ou num relatório de um utilizador a 
jusante para fornecimento das informações 
especificadas nos anexos VII e VIII 
relativamente a uma substância.

1. A Agência analisará todas as propostas de 
ensaios apresentadas num registo ou num 
relatório de um utilizador a jusante para 
fornecimento das informações especificadas 
nos Anexos VII e VIII relativamente a uma 
substância. 

2. Com base na análise referida no n.º 1, a 
autoridade competente redigirá uma das 
seguintes decisões e essa decisão será 
adoptada em conformidade com o 
procedimento estabelecido nos artigos 48.º e 
49.º:

2. Com base na análise referida no n.º 1, a 
Agência redigirá uma das seguintes decisões 
e essa decisão será adoptada em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido nos artigos 48.º e 49.º:

Or. en

Justificação

O papel da Agência Europeia dos Produtos Químicos na fase de avaliação deve ser 
reforçado. Propomos que a Agência centralize a avaliação das propostas de ensaios e dos 
processos. Além disso, a Agência poderá recorrer a uma rede europeia de peritos e institutos 
de avaliação estabelecidos nos Estados-Membros.
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9.11.2005 A6-0315/871

ALTERAÇÃO 871
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 871
ARTIGO 40, NÚMEROS 1 e 2

1. A autoridade competente pode examinar 
qualquer registo com o objectivo de verificar 
que:

1. A Agência pode examinar qualquer 
registo com o objectivo de verificar que:

(a) A informação constante do(s) processo(s) 
técnico(s) apresentados nos termos do artigo 
9.º satisfaz os requisitos dos artigos 9.º, 11.º 
e 12.º e dos anexos IV a VIII;

(a) A informação constante do(s) 
processo(s) técnico(s) apresentados nos 
termos do artigo 9.º satisfaz os requisitos dos 
artigos 9.º, 11.º e 12.º e dos anexos IV 
a VIII;

(b) As adaptações às informações 
normalmente exigidas e a respectiva 
justificação apresentadas no(s) processo(s) 
técnico(s) respeitam as normas que regem 
essas adaptações estabelecidas nos anexos V 
a VIII e as regras gerais estabelecidas no 
anexo IX.

(b) As adaptações às informações 
normalmente exigidas e a respectiva 
justificação apresentadas no(s) processo(s) 
técnico(s) respeitam as normas que regem 
essas adaptações estabelecidas nos anexos V 
a VIII e as regras gerais estabelecidas no 
anexo IX.

2. Com base numa análise efectuada nos 
termos do nº 1, a autoridade competente 
pode preparar um projecto de decisão que 
exija que o(s) registando(s) apresentem 
qualquer informação necessária para que 
o(s) registo(s) cumpram os requisitos de 
informação pertinentes e essa decisão será 
adoptada em conformidade com o 
procedimento estabelecido nos artigos 48º e 

2. Com base numa análise efectuada nos 
termos do nº 1, a Agência pode preparar um 
projecto de decisão no prazo de 12 meses a 
contar da publicação do plano anual de 
avaliação referido no n.º 3 que exija que 
o(s) registando(s) apresentem qualquer 
informação necessária para que o(s) 
registo(s) cumpram os requisitos de 
informação pertinentes e essa decisão será 
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49º. adoptada em conformidade com os artigos 
48º e 49º.

Or. en

Justificação

O papel da Agência Europeia dos Produtos Químicos na fase de avaliação deve ser 
reforçado. Propomos que a Agência centralize a avaliação das propostas de ensaios e dos 
processos. Além disso, a Agência poderá recorrer a uma rede europeia de peritos e institutos 
de avaliação estabelecidos nos Estados-Membros.
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9.11.2005 A6-0315/872

ALTERAÇÃO 872
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 872
ARTIGO 40, NÚMERO 3 BIS (novo)

3 bis. Agência elaborará um plano anual de 
avaliação dos processos de registo, 
nomeadamente para avaliar a sua 
qualidade global. O plano especificará, em 
particular, a percentagem mínima de 
processos a avaliar durante aquele período. 
O plano é publicado no sítio Web da 
Agência.

Or. en

Justificação

Importa assegurar que seja avaliado um número mínimo de processos.
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9.11.2005 A6-0315/873

ALTERAÇÃO 873
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 873
ARTIGO 40, NÚMERO 3 TER (novo)

3 ter. A Agência elaborará um relatório 
anual sobre os resultados das avaliações 
dos processos que efectuou. O relatório 
compreenderá, nomeadamente, 
recomendações destinadas aos registandos 
a fim de melhorar a qualidade dos futuros 
processos de registo. O relatório é 
publicado no sítio Web da Agência.

Or. en

Justificação

Importa assegurar que seja avaliado um número mínimo de processos.
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9.11.2005 A6-0315/874

ALTERAÇÃO 874
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 874
ARTIGO 41, NÚMERO 1

1. A autoridade competente examinará 
qualquer informação apresentada na 
sequência de uma decisão tomada ao abrigo 
dos artigos 39.º ou 40.º e redigirá, caso 
necessário, os projectos de decisões 
apropriados em conformidade com os 
artigos 39.º ou 40.º.

1. A Agência examinará qualquer 
informação apresentada na sequência de uma 
decisão tomada ao abrigo dos artigos 39.º ou 
40.º e redigirá, caso necessário, os projectos 
de decisões apropriados em conformidade 
com os artigos 39.º ou 40.º.

Or. en

Justificação

Coerência com as alterações 38 e 40.
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9.11.2005 A6-0315/875

ALTERAÇÃO 875
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 875
ARTIGO 41, NÚMERO 2

2. Depois de completado o processo de 
avaliação, a autoridade competente utilizará 
as informações obtidas nesta avaliação para 
efeitos do n.º 1 do artigo 43.ºA bis, do n.º 3 
do artigo 56.º e do n.º 2 do artigo 66.º e 
transmiti-las-á à Comissão, à Agência e aos 
restantes Estados-Membros. A autoridade 
competente informará a Comissão, a 
Agência, o registando e as autoridades 
competentes dos restantes Estados-
Membros das conclusões que tirou sobre o 
uso a dar às informações obtidas.

2. 2. Depois de completado o processo de 
avaliação, a Agência utilizará as 
informações obtidas nesta avaliação para 
efeitos do n.º 1 do artigo 43.ºA bis, do n.º 3 
do artigo 56.º e do n.º 2 do artigo 66.º e 
transmiti-las-á à Comissão e aos Estados-
Membros. A Agência informará a Comissão, 
o registando e os Estados-Membros das 
conclusões que tirou sobre o uso a dar às 
informações obtidas.

Or. en

Justificação

Coerência com as alterações 38 e 40.
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9.11.2005 A6-0315/876

ALTERAÇÃO 876
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 876
ARTIGO 42, NÚMERO 1

1. Uma autoridade competente que dê 
início à avaliação de uma proposta de 
ensaio ao abrigo do artigo 39.º notificará a 
Agência em conformidade.

Suprimido

Or. en

Justificação

Coerência com as alterações 38 e 40.
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9.11.2005 A6-0315/877

ALTERAÇÃO 877
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 877
ARTIGO 42, NÚMERO 2

2. A autoridade competente elaborará um 
projecto de decisão, de acordo com o n.º 2 
do artigo 39.º, no prazo de 120 dias depois 
de receber da Agência um registo ou um 
relatório de um utilizador a jusante que 
contenha uma proposta de ensaio. 3.

2. A Agência elaborará um projecto de 
decisão, de acordo com o n.º 2 do artigo 
39.º, no prazo de 120 dias depois de receber 
um registo ou um relatório de um utilizador 
a jusante que contenha uma proposta de 
ensaio.

Or. en

Justificação

Coerência com a alteração 38.
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9.11.2005 A6-0315/878

ALTERAÇÃO 878
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 878
ARTIGO 42, NÚMERO 3, PARTE INTRODUTÓRIA

3. No caso das substâncias de integração 
progressiva, a autoridade competente 
elaborará os projectos de decisão de acordo 
com o n.º 2 do artigo 39.º:

3. No caso das substâncias de integração 
progressiva, a Agência elaborará os 
projectos de decisão de acordo com o n.º 2 
do artigo 39.º:

Or. en

Justificação

Coerência com a alteração 38.
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9.11.2005 A6-0315/879

ALTERAÇÃO 879
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 879
ARTIGO 42, NÚMERO 4

4. A autoridade competente de um 
Estado-Membro notificará a Agência em 
conformidade quando concluir as suas 
actividades de avaliação, ao abrigo do 
artigo 39.º, relativas a uma substância de 
integração progressiva.

4. A lista dos processos de registo, objecto 
de avaliação ao abrigo do artigo 39º, é 
colocada à disposição dos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Coerência com a alteração 38.
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9.11.2005 A6-0315/880

ALTERAÇÃO 880
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 880
ARTIGO 43

1. Uma autoridade competente que dê 
início à avaliação da conformidade de um 
registo ao abrigo do artigo 40.º notificará a 
Agência em conformidade.
2. A autoridade competente preparará um 
projecto de decisão em conformidade com o 
n.º 2 do artigo 40.º no prazo de 12 meses a 
contar do início da avaliação da substância.

2. A Agência preparará um projecto de 
decisão em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 40.º no prazo de 12 meses a contar do 
início da avaliação da substância.

3. A autoridade competente de um 
Estado-Membro notificará a Agência em 
conformidade quando concluir as suas 
actividades de avaliação, ao abrigo do 
artigo 39.º, relativas a uma substância de 
integração progressiva.

3. A lista dos processos de registo, objecto 
de avaliação ao abrigo do artigo 40.º, é 
colocada à disposição dos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).
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9.11.2005 A6-0315/881

ALTERAÇÃO 881
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 881
ARTIGO 43 A

A fim de proporcionar uma abordagem 
harmonizada, a Agência desenvolverá 
critérios de prioridade para as substâncias, 
tendo em vista a sua futura avaliação. A 
definição das prioridades far-se-á com base 
nos riscos. Os critérios de avaliação 
incluirão a tomada em consideração dos 
dados relativos ao perigo e à exposição e das 
gamas de tonelagem. A Agência tomará uma 
decisão sobre os critérios a adoptar quanto à 
prioridade das substâncias para avaliação 
futura. Os Estados-Membros utilizarão 
estes critérios na preparação dos seus 
planos evolutivos.

A fim de proporcionar uma abordagem 
harmonizada, a Agência desenvolverá 
critérios de prioridade para as substâncias, 
tendo em vista a sua futura avaliação. A 
definição das prioridades far-se-á com base 
nos riscos. Os critérios de avaliação 
incluirão a tomada em consideração dos 
dados relativos ao perigo e à exposição e das 
gamas de tonelagem. A Agência tomará uma 
decisão sobre os critérios a adoptar quanto à 
prioridade das substâncias para avaliação 
futura.

Or. en

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).
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9.11.2005 A6-0315/882

ALTERAÇÃO 882
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 882
ARTIGO 43 A BIS, TÍTULO

Autoridade competente Plano evolutivo comunitário

Or. en

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.
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9.11.2005 A6-0315/883

ALTERAÇÃO 883
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 883
ARTIGO 43 A BIS, NÚMERO 1

1. Um Estado-Membro incluirá uma 
substância num plano evolutivo, com o 
objectivo de se tornar a autoridade 
competente para efeitos dos artigos 44.º, 45.º 
e 46.º, se esse Estado-Membro, quer em 
resultado de uma avaliação de um processo 
pela sua autoridade competente, referida no 
artigo 38.º, quer com base em qualquer outra 
fonte relevante, incluindo a informação 
constante do ou dos processos de registo, 
tiver razões para suspeitar que a substância 
constitui um risco para a saúde ou para o 
ambiente, em especial com base num dos 
seguintes elementos:

1. A Agência estabelece um projecto de 
plano evolutivo comunitário, para efeitos 
dos artigos 44.º, 45.º e 46.º, com base em 
critérios estabelecidos em conformidade 
com o artigo 43ºA se, quer em resultado de 
uma avaliação de um processo pela sua 
autoridade competente, referida no artigo 
38.º, quer com base em qualquer outra fonte 
relevante, incluindo a informação constante 
do ou dos processos de registo, tiver razões 
para suspeitar que a substância constitui um 
risco para a saúde ou para o ambiente, em 
especial, por exemplo, com base num dos 
seguintes elementos:

a) Semelhança estrutural da substância com 
substâncias reconhecidamente preocupantes 
ou com substâncias persistentes e passíveis 
de bioacumulação que sugira que a 
substância, ou um ou mais dos produtos 
resultantes da sua transformação, tem 
propriedades que suscitam preocupações ou 
se é persistente e passível de bioacumulação;

a) Semelhança estrutural da substância com 
substâncias reconhecidamente preocupantes 
ou com substâncias persistentes e passíveis 
de bioacumulação que sugira que a 
substância, ou um ou mais dos produtos 
resultantes da sua transformação, tem 
propriedades que suscitam preocupações ou 
se é persistente e passível de 
bioacumulação;

b) Tonelagem agregada dos registos b) Tonelagem agregada dos registos 
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apresentados por vários registandos. apresentados por vários registandos.

A Agência apresentará o projecto de plano 
evolutivo comunitário aos 
Estados-Membros até 31 de Dezembro de 
cada ano.

Or. en

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.
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9.11.2005 A6-0315/884

ALTERAÇÃO 884
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 884
ARTIGO 43A BIS, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. A Agência será responsável pela 
avaliação das substâncias inscritas no 
plano evolutivo comunitário. Na realização 
das avaliações, a Agência pode ser 
coadjuvada pelos peritos que constam da 
lista a que alude o artigo 83.º, que 
seleccionará tendo em conta as propostas 
apresentadas pelos Estados-Membros nos 
termos do nº 1bis.

Or. en

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.
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9.11.2005 A6-0315/885

ALTERAÇÃO 885
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 885
ARTIGO 43 A BIS, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. Até 31 de Janeiro de cada ano, os 
Estados-Membros poderão enviar à 
Agência as suas observações sobre o 
conteúdo do projecto de plano, propor a 
inscrição de novas substâncias no plano 
evolutivo, bem como propor a 
responsabilização por uma avaliação pelos 
organismos nacionais.

Or. en

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.
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9.11.2005 A6-0315/886

ALTERAÇÃO 886
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 886
ARTIGO 43 A BIS, NÚMERO 2

2. Um plano evolutivo como referido no n.º 
1 abrangerá um período de três anos, será 
anualmente actualizado e especificará as 
substâncias que o Estado-Membro pretende 
avaliar em cada ano. O Estado-Membro 
apresentará o plano evolutivo à Agência e 
aos restantes Estados-Membros até 28 de 
Fevereiro de cada ano. A Agência poderá 
apresentar observações e os Estados-
Membros poderão também enviar as suas 
observações à Agência ou manifestar o seu 
interesse em avaliar uma substância até 
31 de Março de cada ano.

2. Um plano evolutivo como referido nos nºs 
1 e 1bis abrangerá um período de três anos, 
será anualmente actualizado e especificará as 
substâncias que serão avaliadas em cada 
ano, ao nível comunitário, pela Agência ou, 
caso necessário, nos Estados-Membros que 
apresentaram uma proposta nos termos do 
nº 1 bis. A Agência apresentará o plano 
evolutivo comunitário aos Estados-
Membros até 28 de Fevereiro de cada ano.

Or. en

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.
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9.11.2005 A6-0315/887

ALTERAÇÃO 887
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 887
ARTIGO 43 A BIS, NÚMERO 3

3. Nos casos em que não tenham sido 
apresentadas observações relativamente a 
um plano evolutivo ou mais nenhum 
Estado-Membro tenha manifestado o seu 
interesse, o Estado-Membro adoptará o seu 
plano evolutivo. A autoridade competente 
será a autoridade competente do Estado-
Membro que incluiu a substância no seu 
plano evolutivo final.

3. Nos casos em que não tenham sido 
apresentadas observações relativamente ao 
plano evolutivo comunitário, a Agência 
adoptará o seu plano evolutivo. Caso 
contrário, a Agência prepara um novo 
projecto de plano evolutivo que apresenta 
aos Estados-Membros. Se, no prazo de 30 
dias, não for formulada qualquer nova 
observação sobre o conteúdo do plano 
evolutivo comunitário, a Agência adoptá-
lo-á. Se subsistirem pareceres distintos, 
nomeadamente, no caso de vários Estados-
Membros proporem organismos diferentes 
para a avaliação da mesma substância, a 
Agência submetê-lo-á à Comissão, que o 
adoptará em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 3 do artigo 
130.º.

Or. en

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
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tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.
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9.11.2005 A6-0315/888

ALTERAÇÃO 888
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 888
ARTIGO 43 A BIS, NÚMERO 4

4. Nos casos em que dois ou mais 
Estados-Membros tenham incluído a 
mesma substância nos seus projectos de 
planos evolutivos ou, após a apresentação 
dos mesmos, tenham manifestado interesse 
na avaliação da mesma substância, a 
autoridade competente para efeitos dos 
artigos 44.º, 45.º e 46.º será determinada de 
acordo com o procedimento estabelecido 
nos segundo, terceiro e quarto parágrafos.
A Agência apresentará o assunto ao Comité 
dos Estados-Membros previsto no n.º 1, 
alínea e), do artigo 72.º, a seguir designado 
“Comité dos Estados-Membros”, a fim de 
decidir qual a autoridade que actuará como 
autoridade competente, tendo em conta o 
princípio de que a distribuição das 
substâncias pelos Estados-Membros deve 
reflectir a respectiva proporção no produto 
interno bruto comunitário. Sempre que tal 
for possível, será dada prioridade aos 
Estados-Membros que já tenham realizado 
avaliações de processos da substância em 
causa, ao abrigo dos artigos 39.º a 43.º.
Se, no prazo de 60 dias após o envio para o 

Suprimido
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Comité dos Estados-Membros, este chegar 
a um acordo unânime, os Estados-
Membros em causa adoptarão em 
conformidade os seus planos evolutivos 
finais. A autoridade competente será a 
autoridade competente do Estado-Membro 
que incluiu a substância no seu plano 
evolutivo final.
Se o Comité dos Estados-Membros não 
chegar a acordo por unanimidade, a 
Agência apresentará as opiniões 
divergentes à Comissão, que decidirá qual 
a autoridade que actuará como autoridade 
competente, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
130.º, os Estados-Membros adoptarão em 
conformidade os seus planos evolutivos 
finais.

Or. en

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.
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9.11.2005 A6-0315/889

ALTERAÇÃO 889
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 889
ARTIGO 43 A BIS, NÚMERO 5

5. Assim que se tiverem determinado as 
autoridades competentes, a Agência 
publicará no seu sítio Web os planos 
evolutivos finais.

5. A Agência publicará no seu sítio Web o 
plano evolutivo final.

Or. en

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.



AM\588567PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

9.11.2005 A6-0315/890

ALTERAÇÃO 890
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 890
ARTIGO 43 A BIS, NÚMERO 6

6. A autoridade competente identificada em 
conformidade com os n.os 1 a 4 avaliará 
todas as substâncias do seu plano evolutivo 
em conformidade com o presente capítulo. 

Suprimido

Or. en

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.
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9.11.2005 A6-0315/891

ALTERAÇÃO 891
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 891
ARTIGO 44

1. Se a autoridade competente considerar 
que são necessárias informações 
complementares para efeitos de 
esclarecimento da suspeição referida no n.º 1 
do artigo 43.ºA bis, incluindo, se for caso 
disso, informações não exigidas nos 
anexos V a VIII, preparará um projecto de 
decisão, indicando os motivos, para exigir 
ao(s) registando(s) a apresentação de 
informações complementares. A decisão 
será adoptada segundo o procedimento 
previsto nos artigos 48.º e 49.º. O registando 
apresentará à Agência as informações 
exigidas.

1. Se a Agência considerar que são 
necessárias informações complementares 
para efeitos de esclarecimento da suspeição 
referida no nº 1 do artigo 43ºA bis, 
incluindo, se for caso disso, informações não 
exigidas nos anexos V a VIII, preparará um 
projecto de decisão, indicando os motivos, 
para exigir ao(s) registando(s) a 
apresentação de informações 
complementares. A decisão será adoptada 
segundo o procedimento previsto nos artigos 
48º e 49º. A decisão será adoptada segundo 
o procedimento previsto nos artigos 48.º e 
49.º.

2. O registando apresentará à Agência as 
informações exigidas.

2. O registando apresentará à Agência as 
informações exigidas.

3. No prazo de 12 meses após a publicação 
do plano evolutivo no sítio Web da Agência, 
elaborar-se-á um projecto de decisão 
exigindo ao(s) registando(s) informações 
complementares.

3. No prazo de 12 meses após a publicação 
do plano evolutivo no sítio Web da Agência, 
elaborar-se-á um projecto de decisão 
exigindo ao(s) registando(s) informações 
complementares.

4. Quando a autoridade competente concluir 
as suas actividades de avaliação ao abrigo 
dos n.os 1, 2, e 3, notificará a Agência desse 
facto no prazo de 12 meses a contar do 

4. Quando a Agência concluir as suas 
actividades de avaliação ao abrigo dos n.os 
1, 2, e 3, notificará os Estados-Membros 
desse facto no prazo de 12 meses a contar do 
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início da avaliação da substância. Se este 
prazo for ultrapassado, a avaliação será 
considerada como concluída.

início da avaliação da substância. Se este 
prazo for ultrapassado, a avaliação será 
considerada como concluída.

Or. en

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).



AM\588567PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

9.11.2005 A6-0315/892

ALTERAÇÃO 892
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 892
ARTIGO 45, NÚMERO 1

1. A autoridade competente fará assentar a 
sua avaliação de uma substância em 
qualquer avaliação anterior, ao abrigo do 
presente título. Qualquer projecto de decisão 
que careça de informações complementares 
ao abrigo do artigo 44.º só pode ser 
justificada por uma mudança de 
circunstâncias ou de conhecimentos 
adquiridos.

1. A Agência ou o instituto competente fará 
assentar a sua avaliação de uma substância 
em qualquer avaliação anterior, ao abrigo do 
presente título. Qualquer projecto de decisão 
que careça de informações complementares 
ao abrigo do artigo 44.º só pode ser 
justificada por uma mudança de 
circunstâncias ou de conhecimentos 
adquiridos.

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 38°.
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9.11.2005 A6-0315/893

ALTERAÇÃO 893
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 893
ARTIGO 45, NÚMERO 2

2. A fim de garantir uma abordagem 
harmonizada dos pedidos de informações 
complementares, a Agência monitorizará 
os projectos de decisões elaborados ao 
abrigo do artigo 44.º e desenvolverá 
critérios e prioridades. Sempre que 
adequado, adoptar-se-ão medidas de 
aplicação em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 3 do artigo 
113.º.

2. Sempre que adequado, adoptar-se-ão 
medidas de aplicação em conformidade com 
o procedimento referido no n.º 3 do artigo 
113.º.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa reforçar o papel da Agência na avaliação dos produtos químicos e, 
simultaneamente, garante a melhor utilização possível dos recursos disponíveis, 
nomeadamente dos conhecimentos especializados já existentes nos Estados-Membros.
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9.11.2005 A6-0315/894

ALTERAÇÃO 894
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 894
ARTIGO 46, NÚMEROS 1 e 2

1. A autoridade competente examinará 
qualquer informação apresentada na 
sequência de uma decisão tomada ao abrigo 
do artigo 44.º e redigirá, caso necessário, os 
projectos de decisões apropriados em 
conformidade com o mesmo artigo.

1. A Agência examinará qualquer 
informação apresentada na sequência de uma 
decisão tomada ao abrigo do artigo 44.º e 
redigirá, caso necessário, os projectos de 
decisões apropriados em conformidade com 
o mesmo artigo.

2. Depois de completada a avaliação da 
substância, a autoridade competente 
utilizará as informações obtidas nesta 
avaliação para efeitos do n.º 3 do artigo 56.º 
e do n.º 2 do artigo 66.º e transmiti-las-á à 
Comissão, à Agência e aos restantes 
Estados-Membros. A autoridade 
competente informará a Comissão, a 
Agência, o registando e as autoridades 
competentes dos restantes Estados-
Membros das conclusões que tirou sobre o 
uso a dar às informações obtidas.

2. Depois de completada a avaliação da 
substância, a Agência utilizará as 
informações obtidas nesta avaliação para 
efeitos do n.º 3 do artigo 56.º e do n.º 2 do 
artigo 66.º e transmiti-las-á à Comissão e aos 
Estados-Membros. A Agência informará a 
Comissão, o registando e os Estados-
Membros das conclusões que tirou sobre o 
uso a dar às informações obtidas.

Or. en

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).
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9.11.2005 A6-0315/895

ALTERAÇÃO 895
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 895
ARTIGO 48, NÚMEROS 1, 2, 3 E NÚMERO 4, ALÍNEA A)

1. A autoridade competente transmitirá 
qualquer projecto de decisão tomada ao 
abrigo dos artigos 39.º. 40.º ou 44.º ao(s) 
registando(s) ou ao(s) utilizador(es) a 
jusante interessado(s), informando-o(s) de 
que terá(ão) o direito de apresentar 
observações no prazo de 30 dias a contar da 
recepção. A autoridade competente levará 
em linha de conta todas as observações 
recebidas e poderá alterar o projecto de 
decisão em conformidade.

1. A Agência transmitirá qualquer projecto 
de decisão tomada ao abrigo dos artigos 39.º. 
40.º ou 44.º ao(s) registando(s) ou ao(s) 
utilizador(es) a jusante interessado(s), 
informando-o(s) de que terá(ão) o direito de 
apresentar observações no prazo de 30 dias a 
contar da recepção. A Agência levará em 
linha de conta todas as observações 
recebidas e poderá alterar o projecto de 
decisão em conformidade.

2. Caso um registando tiver cessado o 
fabrico ou a importação da substância, 
informará desse facto a autoridade 
competente e, consequentemente, o seu 
registo deixará de ser válido e não poderão 
ser-lhe exigidas quaisquer informações 
complementares relativamente a essa 
substância, a não ser que apresente um novo 
registo.

2. Caso um registando tiver cessado o 
fabrico ou a importação da substância, 
informará desse facto a Agência e, 
consequentemente, o seu registo deixará de 
ser válido e não poderão ser-lhe exigidas 
quaisquer informações complementares 
relativamente a essa substância, a não ser 
que apresente um novo registo.

3. O registando pode cessar o fabrico ou a 
importação da substância após a recepção do 
projecto de decisão. Nestes casos, informará 
desse facto a autoridade competente e, 
consequentemente, o seu registo deixará de 

3. O registando pode cessar o fabrico ou a 
importação da substância após a recepção do 
projecto de decisão. Nestes casos, informará 
desse facto a Agência e, consequentemente, 
o seu registo deixará de ser válido e não 
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ser válido e não poderão ser-lhe exigidas 
quaisquer informações complementares 
relativamente a essa substância, a não ser 
que apresente um novo registo.

poderão ser-lhe exigidas quaisquer 
informações complementares relativamente 
a essa substância, a não ser que apresente 
um novo registo.

4. Não obstante o disposto nos n.os 2 e 3, 
podem solicitar-se informações 
complementares em conformidade com o 
artigo 44.º num ou em ambos os casos 
seguintes:

4. Não obstante o disposto nos n.os 2 e 3, 
podem solicitar-se informações 
complementares em conformidade com o 
artigo 44.º num ou em ambos os casos 
seguintes:

a) Se a autoridade competente preparar um 
processo em conformidade com o Anexo 
XIV concluindo que existe um potencial 
risco a longo prazo para o homem ou o 
ambiente que justifica a necessidade de 
informações complementares;

a) Se a Agência preparar um processo em 
conformidade com o Anexo XIV concluindo 
que existe um potencial risco a longo prazo 
para o homem ou o ambiente que justifica a 
necessidade de informações 
complementares;

Or. en

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).
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9.11.2005 A6-0315/896

ALTERAÇÃO 896
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 896
ARTIGO 49, NÚMERO 1

1. A autoridade competente de um 
Estado-Membro notificará à Agência o seu 
projecto de decisão em conformidade com 
os artigos 39.º, 40.º ou 44.º em conjunto com 
as eventuais observações do registando ou 
do utilizador a jusante, especificando a 
forma como foram levadas em consideração. 
A Agência enviará esse projecto de decisão, 
assim como as observações, às autoridades 
competentes dos outros Estados-Membros.

1. A Agência enviará o seu projecto de 
decisão aos Estados-Membros, com base, se 
for caso disso, na avaliação efectuada pelo 
instituto competente, em conformidade com 
os artigos 39º, 40º ou 44º em conjunto com 
as eventuais observações do registando ou 
do utilizador a jusante, especificando a 
forma como foram levadas em consideração. 

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 38°.
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9.11.2005 A6-0315/897

ALTERAÇÃO 897
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 897
ARTIGO 49, NÚMERO 2

2. No prazo de 30 dias a contar do envio, as 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros poderão propor à Agência 
alterações ao projecto de decisão, com cópia 
para a autoridade competente. No mesmo 
prazo, a Agência poderá propor alterações 
ao projecto de decisão, enviando uma cópia 
à autoridade competente.

2. No prazo de 30 dias a contar do envio, os 
Estados-Membros poderão propor à Agência 
alterações ao projecto de decisão, com cópia 
para a autoridade competente.

Or. en

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).
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9.11.2005 A6-0315/898

ALTERAÇÃO 898
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 898
ARTIGO 49, NÚMEROS 3 e 4

3. Se a Agência não receber quaisquer 
propostas ou não as apresentar ela própria 
no prazo de 30 dias, adoptará a decisão na 
versão que foi notificada nos termos do n.º 
1.

3. Se a Agência não receber quaisquer 
propostas no prazo de 30 dias, adoptará a 
decisão na versão que foi notificada nos 
termos do n.º 1.

4. Se a Agência receber uma proposta de 
alteração, poderá modificar o projecto de 
decisão. A Agência enviará ao Comité dos 
Estados-Membros um projecto de decisão, 
em conjunto com as eventuais alterações 
propostas, no prazo de 15 dias após o final 
do prazo de 30 dias referido no n.º 2. A 
Agência fará o mesmo se tiver proposto 
uma alteração nos termos do n.º 2.

4. Se a Agência receber uma proposta de 
alteração, poderá modificar o projecto de 
decisão. A Agência enviará ao Comité dos 
Estados-Membros um projecto de decisão, 
em conjunto com as eventuais alterações 
propostas, no prazo de 15 dias após o final 
do prazo de 30 dias referido no n.º 2.

Or. en

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).
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9.11.2005 A6-0315/899

ALTERAÇÃO 899
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 899
ARTIGO 51

Obrigação de os Estados-Membros 
notificarem a Agência

Publicação das informações relativas à 
avaliação

Até 28 de Fevereiro de cada ano, cada 
Estado-Membro notificará a Agência dos 
progressos alcançados durante o ano civil 
anterior no que respeita ao cumprimento das 
obrigações que incumbem às autoridades 
competentes desse Estado relativamente à 
análise de propostas de ensaios. A Agência 
publicará essas informações no seu sítio 
Web no mais breve prazo. 

O mais tardar até 28 de Fevereiro de cada 
ano, a Agência publicará no seu sítio Web 
os progressos alcançados durante o ano civil 
anterior no que respeita ao cumprimento das 
obrigações que lhe incumbem relativamente 
à análise de propostas de ensaios. 

Or. en

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).
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9.11.2005 A6-0315/900

ALTERAÇÃO 900
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 900
ARTIGO 72, NÚMERO 1, ALÍNEAS C) A G)

c) Um Comité de Avaliação dos Riscos que 
será responsável pela elaboração do parecer 
da Agência sobre os pedidos de autorização, 
as propostas de restrições e qualquer outra 
questão decorrente da aplicação do presente 
regulamento, que diga respeito aos riscos 
para a saúde humana ou para o ambiente;

c) Um Comité de Avaliação dos Riscos que 
será responsável pela elaboração do parecer 
da Agência sobre as avaliações, os pedidos 
de autorização, as propostas de restrições e 
qualquer outra questão decorrente da 
aplicação do presente regulamento, que diga 
respeito aos riscos para a saúde humana ou 
para o ambiente;

d) Um Comité de Análise Socioeconómica 
que será responsável pela elaboração do 
parecer da Agência sobre os pedidos de 
autorização, as propostas de restrições e 
qualquer outra questão decorrente da 
aplicação do presente regulamento, 
incluindo a análise socioeconómica do efeito 
de uma eventual acção legislativa sobre as 
substâncias;

d) Um Comité de Análise Socioeconómica 
que será responsável pela elaboração do 
parecer da Agência sobre as avaliações, os 
pedidos de autorização, as propostas de 
restrições e qualquer outra questão 
decorrente da aplicação do presente 
regulamento, incluindo a análise 
socioeconómica do efeito de uma eventual 
acção legislativa sobre as substâncias;

e) Um Comité dos Estados-Membros que 
será responsável pela resolução das 
divergências de opinião sobre os projectos 
de decisões propostos pelos 
Estados-Membros no âmbito do título VI e 
pela elaboração do parecer da Agência sobre 
as propostas de classificação e rotulagem no 
âmbito do título X e sobre as propostas de 

e) Um Comité dos Estados-Membros que 
será responsável pela resolução das 
eventuais divergências de opinião entre os 
Estados-Membros sobre os projectos de 
decisões propostos pela Agência no âmbito 
do título VI e pela elaboração do parecer da 
Agência sobre as propostas de classificação 
e rotulagem no âmbito do título X e sobre as 
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identificação de substâncias que suscitem 
uma grande preocupação, a submeter ao 
procedimento de autorização previsto no 
título VII;

propostas de identificação de substâncias 
que suscitem uma grande preocupação, a 
submeter ao procedimento de autorização 
previsto no título VII;

f) Um Fórum de Intercâmbio de Informações 
sobre o Controlo do Cumprimento, a seguir 
designado “Fórum”, que coordenará uma 
rede de autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pelo controlo do cumprimento 
do presente regulamento;

f) Um Fórum de Intercâmbio de Informações 
sobre o Controlo do Cumprimento, a seguir 
designado “Fórum”, que coordenará uma 
rede de autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pelo controlo do cumprimento 
do presente regulamento;

g) Um Secretariado que dará apoio técnico, 
científico e administrativo aos Comités e ao 
Fórum e assegurará a coordenação adequada 
entre eles. O Secretariado também se 
ocupará das tarefas que incumbem à 
Agência no âmbito dos procedimentos de 
pré-registo, registo e reconhecimento 
mútuo da avaliação, bem como da 
preparação de orientações, da manutenção 
da base de dados e da prestação de 
informações;

g) Um Secretariado que dará apoio técnico, 
científico e administrativo aos Comités e ao 
Fórum e assegurará a coordenação adequada 
entre eles. O Secretariado também se 
ocupará das tarefas que incumbem à 
Agência no âmbito dos procedimentos de 
pré-registo e registo da avaliação, bem como 
da preparação de orientações, da 
manutenção da base de dados e da prestação 
de informações;

Or. en

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).
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9.11.2005 A6-0315/901

ALTERAÇÃO 901
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 901
ARTIGO 73, NÚMERO 1

1. A Agência facultará aos Estados-
Membros e às Instituições da Comunidade o 
melhor aconselhamento possível de ordem 
científica e técnica sobre questões que se 
prendam com os produtos químicos, que se 
enquadrem nas suas competências e que lhe 
sejam submetidas de acordo com as 
disposições do presente regulamento.

1. A Agência facultará aos Estados-
Membros e às Instituições da Comunidade o 
melhor aconselhamento possível de ordem 
científica e técnica sobre questões que se 
prendam com os produtos químicos, que se 
enquadrem nas suas competências e que lhe 
sejam submetidas de acordo com as 
disposições do presente regulamento. As 
decisões adoptadas pela Agência no âmbito 
do presente regulamento revestem força 
legal vinculativa.

Or. en

Justificação

O aditamento destina-se apenas à clarificação do papel da Agência enquanto órgão 
decisório, tal como descrito na Comunicação da Comissão "O enquadramento das agências 
europeias de regulamentação" (COM(2002)0718 final).
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9.11.2005 A6-0315/902

ALTERAÇÃO 902
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 902
ARTIGO 73, NÚMERO 2, ALÍNEA F)

f) Fornecimento de orientações e de 
instrumentos técnicos e científicos, sempre 
que adequado para a aplicação do presente 
regulamento, em particular, para assistir a 
indústria, especialmente as pequenas e 
médias empresas (PME), na elaboração de 
relatórios de segurança química;

f) Fornecimento de orientações e de 
instrumentos técnicos, científicos e práticos, 
sempre que adequado para a aplicação do 
presente regulamento, em particular, para 
assistir a indústria, especialmente as 
pequenas e médias empresas (PME), na 
elaboração de relatórios de segurança 
química e para ajudar a indústria a chegar 
a acordo sobre a partilha dos custos 
referidos no título III;

Or. en

Justificação

Esta alteração introduz a obrigação de a Agência estabelecer orientações para ajudar a 
indústria a chegar a um acordo sobre a partilha dos custos dos dados.
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9.11.2005 A6-0315/903

ALTERAÇÃO 903
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 903
ARTIGO 73, NÚMERO 4, ALÍNEA F)

f) Desenvolvimento de um procedimento 
para intercâmbio electrónico de 
informações;

f) Fornecimento de orientações e de 
instrumentos técnicos e científicos, 
incluindo um serviço de assistência e um 
sítio Web, para a aplicação do presente 
regulamento, em particular para assistir a 
indústria, especialmente as pequenas e 
médias empresas (PME), na elaboração de 
relatórios de segurança química;

Or. en

Justificação

Substitui a parte correspondente da alteração 74 do projecto de relatório. Devem ser 
adoptadas medidas específicas para ajudar as PME.



AM\588567PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

9.11.2005 A6-0315/904

ALTERAÇÃO 904
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 904
ARTIGO 73, NÚMERO 4, ALÍNEA G BIS) (nova)

g bis) Promoção, em cooperação com a 
Comissão, do reconhecimento mútuo entre 
os Estados-Membros e os países terceiros 
dos resultados dos ensaios realizados em 
aplicação e em conformidade com o 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Aditamento à alteração 74 do projecto de relatório. O reconhecimento mútuo dos resultados 
de ensaios deve ser promovido, a fim de explorar todas as informações disponíveis sobre os 
produtos químicos, incluindo as provenientes de países terceiros, e evitar ensaios 
desnecessários.
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9.11.2005 A6-0315/905

ALTERAÇÃO 905
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 905
ARTIGO 83, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. O Conselho de Administração, sob 
proposta do Director Executivo, elabora e 
publica uma lista dos organismos 
competentes designados pelos Estados-
Membros que, quer individualmente, quer 
no contexto de uma rede, possam apoiar a 
Agência no exercício das suas missões, em 
particular as que lhe estão confiadas por 
força do título VI. A Agência pode confiar 
aos referidos organismos determinadas 
funções, em particular os trabalhos de 
avaliação das propostas de ensaio, dos 
processos e das substâncias.

Or. en

Justificação

Afigura-se adequado elaborar uma lista dos organismos designados pelos Estados-Membros 
para assistir a Agência na execução das suas tarefas. Ver a alteração ao artigo 38º.
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9.11.2005 A6-0315/906

ALTERAÇÃO 906
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 906
ARTIGO 83, NÚMERO 3

3. A prestação de serviços pelos membros 
dos Comités ou por qualquer perito que 
colabore com um grupo de trabalho dos 
Comités ou do Fórum ou que desempenhe 
outras funções para a Agência será regida 
por um contrato escrito entre a Agência e a 
pessoa em questão ou, se for caso disso, 
entre a Agência e a entidade patronal da 
pessoa em questão.

3. 3. A prestação de serviços pelos 
organismos que constam da lista pública 
mencionada no nº 2bis, membros dos 
Comités ou por qualquer perito que colabore 
com um grupo de trabalho dos Comités ou 
do Fórum ou que desempenhe outras 
funções para a Agência será regida por um 
contrato escrito entre a Agência e o 
organismo em causa, entre a Agência e a 
pessoa em questão ou, se for caso disso, 
entre a Agência e a entidade patronal da 
pessoa em questão.

Essa pessoa ou a sua entidade patronal será 
remunerada de acordo com uma tabela de 
honorários que deve ser incluída nas 
disposições financeiras estabelecidas pelo 
Conselho de Administração. Se a pessoa em 
questão não cumprir as suas obrigações, o 
Director Executivo tem o direito de rescindir 
ou suspender o contrato ou de reter a 
remuneração.

O organismo, essa pessoa ou a sua entidade 
patronal será remunerada de acordo com 
uma tabela de honorários que deve ser 
incluída nas disposições financeiras 
estabelecidas pelo Conselho de 
Administração. Se o organismo ou a pessoa 
em questão não cumprir as suas obrigações, 
o Director Executivo tem o direito de 
rescindir ou suspender o contrato ou de reter 
a remuneração.

Or. en
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Justificação

Afigura-se adequado elaborar uma lista dos organismos designados pelos Estados-Membros 
para assistir a Agência na execução das suas tarefas. Ver a alteração ao artigo 38º.
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ALTERAÇÃO 907
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 907
CONSIDERANDO 10

(10) As disposições relativas à avaliação 
prevêem o acompanhamento do registo, ao 
verificar que se encontra em conformidade 
com os requisitos do presente regulamento e 
ao favorecer a produção de mais 
informações acerca das propriedades das 
substâncias. Os Estados-Membros devem 
avaliar essas substâncias se tiverem razões 
para suspeitar que representam um risco para 
a saúde ou para o ambiente, depois de as 
terem incluído nos seus planos evolutivos.

(10) As disposições relativas à avaliação 
prevêem o acompanhamento do registo, ao 
verificar que se encontra em conformidade 
com os requisitos do presente regulamento e 
ao favorecer a produção de mais 
informações acerca das propriedades das 
substâncias. A Agência avalia essas 
substâncias se tiver razões para suspeitar que 
representam um risco para a saúde ou para o 
ambiente.

Or. en

Justificação

A avaliação de substâncias deve ser executada a nível central pela Agência, a fim de garantir 
critérios de avaliação uniformes. A posição da Agência deve ser, por conseguinte, 
substancialmente reforçada e os mecanismos de cooperação entre esta e as autoridades 
nacionais devem ser claramente definidos. 
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ALTERAÇÃO 908
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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 908
CONSIDERANDO 15 BIS (novo)

(15bis) A Agência deve ser o garante da 
certeza jurídica das empresas, pelo que 
deve deter a competência exclusiva na 
avaliação do risco das substâncias e nos 
resultados dos ensaios. Isto significa 
também que o ónus da prova caberá à 
empresa ou ao Estado-Membro que puser 
em causa uma avaliação da Agência.

Or. en

Justificação

A avaliação de substâncias e a aplicação de decisões na União Europeia impõem condições 
uniformes, fiáveis e seguras do ponto de vista jurídico. Só uma Agência forte poderá oferecer 
garantias nesta matéria.


