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10.11.2005 A6-0315/909

ALTERAÇÃO 909
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
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 909
ARTIGO 10, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 1

1. Quando se previr o fabrico de uma 
substância na Comunidade por dois ou mais 
fabricantes e/ou a importação por dois ou 
mais importadores, estes poderão formar um 
consórcio para efectuar o registo. Um 
fabricante ou importador, actuando em nome 
dos outros fabricantes e/ou importadores, e 
com o seu consentimento, apresentará partes 
do registo em conformidade com os 
segundo, terceiro e quarto parágrafos.

1. Quando se previr o fabrico de uma 
substância na Comunidade por dois ou mais 
fabricantes e/ou a importação por dois ou 
mais importadores, estes poderão formar, no 
pleno respeito das regras de concorrência, 
um consórcio para efectuar o registo. Um 
fabricante ou importador, actuando em nome 
dos outros fabricantes e/ou importadores, e 
com o seu consentimento, apresentará partes 
do registo em conformidade com os 
segundo, terceiro e quarto parágrafos.

Or. en

Justificação

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 comum.
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10.11.2005 A6-0315/910

ALTERAÇÃO 910
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
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 910
ARTIGO 10, NÚMERO 2

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

2. Cada consórcio pagará a taxa de registo, 
determinando internamente a distribuição 
desse custo. Cada registando ou consórcio 
que tenha pago a taxa de registo terá o 
direito de, por decisão própria e depois de 
ter fixado o preço, debitar outros que 
desejem participar no registo da substância.

Or. en

Justificação

A taxa de registo deve ser partilhada equitativamente. Limitar a redução da taxa a um terço 
reduz o incentivo para a formação de consórcios mais importantes.
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10.11.2005 A6-0315/911

ALTERAÇÃO 911
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
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 911
ARTIGO 10, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. A Comissão elaborará orientações 
para ajudar as empresas que são membros 
de um consórcio a respeitarem 
integralmente as disposições da legislação 
comunitária em matéria de concorrência.

Or. en

Justificação

São necessárias regras de conduta para ajudar as empresas a formarem consórcios sem 
violarem as regras de concorrência.
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10.11.2005 A6-0315/912

ALTERAÇÃO 912
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
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 912
ARTIGO 10, NÚMERO 2 TER (novo)

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

Or. en

Justificação

Deveria ser possível nomear um terceiro, em nome de uma empresa ou de um consórcio, para 
representar os interesses da empresa ou do grupo de produtores.
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10.11.2005 A6-0315/913

ALTERAÇÃO 913
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
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 913
ARTIGO 17, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 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. 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, terceiro e quarto parágrafos.

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 A6-0315/914

ALTERAÇÃO 914
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
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 914
ARTIGO 17, NÚMERO 2

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

2. Cada consórcio pagará a taxa de registo, 
determinando internamente a distribuição 
desse custo. Cada registando ou consórcio 
que tenha pago a taxa de registo terá o 
direito de, por decisão própria e depois de 
ter fixado o preço, debitar outros que 
desejem participar no registo da substância.

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 A6-0315/915

ALTERAÇÃO 915
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
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 915
ARTIGO 17, NÚMERO 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 A6-0315/916

ALTERAÇÃO 916
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
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 916
ARTIGO 23, NÚMERO 1

1. Para evitar ensaios desnecessários com 
animais, os ensaios para efeitos do presente 
regulamento que envolvam animais 
vertebrados só serão realizados como último 
recurso. É também necessário tomar 
medidas que limitem desnecessariamente a 
duplicação de outros ensaios. 

1. Para evitar ensaios desnecessários com 
animais, os ensaios para efeitos do presente 
regulamento que envolvam animais 
vertebrados só serão realizados como último 
recurso. A fim de limitar uma duplicação 
desnecessária de outros ensaios, recomenda-
se vivamente que os registandos partilhem 
os resultados de estudos efectuados e outros 
dados.

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/917

ALTERAÇÃO 917
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
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 917
ARTIGO 23, NÚMERO 4 BIS (novo)

4 bis. Qualquer produtor, importador ou 
utilizador a jusante pode nomear um 
terceiro como seu representante para todos 
os procedimentos referidos no presente 
título.

Or. en

Justificação

As empresas devem ter a possibilidade de ser representadas por um terceiro por razões de 
confidencialidade e/ou de ordem prática.
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10.11.2005 A6-0315/918

ALTERAÇÃO 918
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
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 918
ARTIGO 24, NÚMERO 5

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.  Se a mesma substância tiver sido 
registada há menos de 10 anos, a Agência 
informará primeiro os registandos 
anteriores a fim de saber se pretendem que 
o seu nome seja revelado. Em caso 
afirmativo, a Agência comunicará 
imediatamente ao potencial registando os 
nomes e endereços do(s) anterior(es) 
registando(s). Em qualquer caso, a Agência 
comunicará imediatamente ao potencial 
registando os resumos de estudos ou 
resumos consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, já apresentados pelos 
registandos anteriores e que envolvam 
animais vertebrados.

Esses estudos não serão repetidos. Esses estudos não serão repetidos. 

A Agência informará também o potencial 
registando dos resumos de estudos ou dos 
resumos consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, já apresentados pelos 
anteriores registandos, que não envolvam 
animais vertebrados e para os quais esses 
registandos tenham efectuado uma 
declaração afirmativa para efeitos da alínea 

A Agência informará também o potencial 
registando dos resumos de estudos ou dos 
resumos consistentes de estudos pertinentes, 
consoante o caso, já apresentados pelos 
anteriores registandos, que não envolvam 
animais vertebrados e para os quais esses 
registandos tenham efectuado uma 
declaração afirmativa para efeitos da alínea 
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a), subalínea x), do artigo 9.º. a), subalínea x), do artigo 9.º.

A Agência comunicará simultaneamente aos 
registandos anteriores o nome e o endereço 
do potencial registando.

A Agência comunicará simultaneamente aos 
registandos anteriores o nome e o endereço 
do potencial registando ou do terceiro 
designado para o representar nos termos do 
nº 4 bis do artigo 23º.

Or. en

Justificação

A identidade dos registandos anteriores deveria ser protegida contra a divulgação dessa 
informação aos novos registandos e vice-versa, caso essa divulgação possa implicar a 
revelação de informações comerciais confidenciais.
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10.11.2005 A6-0315/919

ALTERAÇÃO 919
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 and 
others

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 919
ARTIGO 24, NÚMERO 6

6. Se outro potencial registando tiver 
solicitado informações sobre a mesma 
substância, a Agência informará, sem 
demora, ambos os potenciais registandos do 
nome e endereço do outro potencial 
registando e dos estudos que envolvam 
animais vertebrados exigidos a cada um dos 
dois registandos.

6. Se outro potencial registando tiver 
solicitado informações sobre a mesma 
substância, a Agência informará, sem 
demora, ambos os potenciais registandos do 
nome e endereço do outro potencial 
registando ou do terceiro designado para o 
representar nos termos do nº 4 bis do artigo 
23º, e dos estudos que envolvam animais 
vertebrados exigidos a cada um dos dois 
registandos.

Or. en

Justificação

A identidade dos potenciais registandos deveria ser protegida contra a divulgação dessa 
informação, caso a mesma possa implicar a revelação de informações comerciais 
confidenciais.
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10.11.2005 A6-0315/920

ALTERAÇÃO 920
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
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 920
ARTIGO 24, NÚMERO 6 BIS (novo)

6 bis. O anterior ou potencial registando 
que não queira que o seu nome seja 
divulgado comunicará à Agência o nome 
da pessoa que o representará no prazo de 
quinze dias após o pedido. Se a Agência 
não tiver recebido uma resposta dentro 
desse prazo, a identidade do (potencial) 
registando será considerada como não 
confidencial.

Or. en

Justificação

A protecção da identidade dos anteriores ou potenciais registandos não deve impedir a 
partilha dos resultados de ensaios que envolvam animais vertebrados.
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10.11.2005 A6-0315/921

ALTERAÇÃO 921
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
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 921
ARTIGO 25, NÚMERO 5

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no nº 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) de 50% dos custos 
apresentados por este(s) último(s).

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no nº 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) do montante 
especificado no n° 8 bis do artigo 25°.

Or. en

Justificação

Não é lógico que o potencial registando tenha de pagar 50% dos custos iniciais dos ensaios 
independentemente do volume produzido e do número de potenciais registandos ou anteriores 
registandos. O novo n° 8 bis do artigo 25° estabelece um mecanismo equitativo de partilha 
do custo inicial dos estudos.
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10.11.2005 A6-0315/922

ALTERAÇÃO 922
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 and 
others

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 922
ARTIGO 25, NÚMERO 6

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no nº 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar até 50% dos custos ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais.

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no nº 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar o montante 
especificado no n° 8 bis do artigo 25° ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais.

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao nº 5 do artigo 25°.



AM\588531PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

10.11.2005 A6-0315/923

ALTERAÇÃO 923
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
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 923
ARTIGO 25, NÚMERO 8

8. O período de espera pelo registo de 
acordo com o nº 1 do artigo 19º, para o novo 
registando, será prorrogado por um período 
de quatro meses, se tal for solicitado pelo 
anterior registando.

8. A Agência pode prorrogar o período de 
espera pelo registo de acordo com o nº 1 do 
artigo 19º, para o novo registando. A 
prorrogação será proporcional ao tempo 
necessário para apresentar os estudos 
pertinentes e efectuar as avaliações 
exigidas, se tal for solicitado pelo anterior 
registando.

Or. en

Justificação

O período de tempo deveria reflectir o tempo realmente necessário para efectuar os ensaios e 
recolher os respectivos dados. É necessário garantir que o potencial registando não beneficie 
de uma vantagem temporal injustificada para o fabrico da substância, em particular no caso 
de substâncias que não sejam de integração progressiva. Uma vantagem temporal é em geral 
mais importante para os produtos inovadores do que os próprios custos.
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10.11.2005 A6-0315/924

ALTERAÇÃO 924
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 and 
others

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 924
CONSIDERANDO 33 BIS (novo)

(33 bis) A Agência elabora orientações a 
seguir para o estabelecimento da partilha 
de custos, nos casos em que as partes não 
possam estabelecer um acordo 
internamente. Tais orientações devem ser 
justas e transparentes e reflectir o número 
de partes interessadas e os respectivos 
volumes de produção. 

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/925

ALTERAÇÃO 925
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
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 925
ARTIGO 73, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. No prazo de 12 meses após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Agência elaborará orientações sobre a 
partilha de custos, a serem utilizadas 
quando não for alcançado um acordo entre 
os registandos.
As orientações serão tornadas públicas e 
deverão reflectir, pelo menos:
a) o número de registandos;
b) os volumes de produção de cada 
registando implicado;

Or. en

Justificação

A presente alteração estabelece um mecanismo equitativo de partilha do custo inicial dos 
ensaios, independentemente do número de registandos e do calendário dos registos 
ulteriores. A fim de assegurar a operacionalidade do sistema, a repartição dos custos está 
limitada aos 10 primeiros registandos.
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10.11.2005 A6-0315/926

ALTERAÇÃO 926
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 and 
others

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 926
ARTIGO 25, NÚMERO 8 BIS (novo)

8 bis. A contribuição para os custos por 
cada uma das partes é estabelecida pela 
Agência com base nas orientações 
elaboradas nos termos do nº 1 bis do artigo 
73º.

Or. en

Justificação

A presente alteração estabelece um mecanismo equitativo de partilha do custo inicial dos 
ensaios, independentemente do número de registandos e do calendário dos registos 
ulteriores. A fim de assegurar a operacionalidade do sistema, a repartição dos custos está 
limitada aos 10 primeiros registandos.
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10.11.2005 A6-0315/927

ALTERAÇÃO 927
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
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 927
ARTIGO 27, NÚMERO 1

1. Todos os fabricantes e importadores que 
tiverem comunicado à Agência, em 
conformidade com o artigo 26º, informações 
sobre uma mesma substância de integração 
progressiva participarão num fórum de 
intercâmbio de informações sobre uma 
substância (FIIS).

1. Todos os registandos e pré-registandos  
que tiverem comunicado à Agência, em 
conformidade com o artigo 26º, informações 
sobre uma mesma substância de integração 
progressiva participarão num fórum de 
intercâmbio de informações sobre uma 
substância (FIIS) até à expiração do prazo 
referido no nº 3 do artigo 21º.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa que também os utilizadores a jusante tenham acesso ao FIIS e clarifica a 
duração do FIIS, de modo a garantir a respectiva operacionalidade durante a totalidade do 
período de registo das substâncias de integração progressiva.
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10.11.2005 A6-0315/928

ALTERAÇÃO 928
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 and 
others

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 928
ARTIGO 27, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. Os participantes nos FIIS envidarão 
todos os esforços para chegarem a acordo 
sobre a interpretação das informações que 
trocam entre si. 

Or. en

Justificação

Esta alteração encoraja vivamente os registandos a chegarem a acordo sobre uma 
interpretação dos dados (relativos aos riscos), tendo em vista o respectivo intercâmbio. 
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10.11.2005 A6-0315/929

ALTERAÇÃO 929
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
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 929
ARTIGO 28, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 2

Nas duas semanas que se seguem ao pedido, 
o proprietário do estudo apresentará ao(s) 
participante(s) que o solicita(m) prova do 
respectivo custo. O(s) participante(s) e o 
proprietário tomarão todas as medidas 
necessárias para chegarem a acordo quanto à 
partilha dos custos. Se tal acordo não for 
possível, os custos serão partilhados 
equitativamente. O proprietário fornecerá o 
estudo no prazo de duas semanas após 
recepção do pagamento.

Nas duas semanas que se seguem ao pedido, 
o proprietário do estudo apresentará ao(s) 
participante(s) que o solicita(m) prova do 
respectivo custo. O(s) participante(s) e o 
proprietário tomarão todas as medidas 
necessárias para chegarem a acordo quanto à 
partilha dos custos. Se tal acordo não for 
possível, os custos serão partilhados nos 
termos do nº 8 bis do artigo 25º. O 
proprietário fornecerá o estudo no prazo de 
duas semanas após recepção do pagamento.

Or. en

Justificação

Assegura a coerência do artigo 28º com as alterações ao artigo 25º
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10.11.2005 A6-0315/930

ALTERAÇÃO 930
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 and 
others

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 930
ARTIGO 28, NÚMERO 3

3. Se o proprietário de um estudo como 
mencionado no nº 2 se recusar a comunicar, 
quer os comprovativos do custo do estudo, 
quer o próprio estudo, a outro(s) 
participante(s), este(s) procederá(ão) como 
se não existisse qualquer estudo pertinente 
no FIIS, a menos que um registo já 
apresentado por outro registando contenha o 
resumo ou o resumo consistente do estudo, 
consoante o caso. Nestes casos, a Agência 
tomará a decisão de disponibilizar ao(s) 
outro(s) participante(s) esse resumo ou 
resumo consistente do estudo, consoante o 
caso. O outro registando poderá reclamar 
aos participantes a partilha equitativa dos 
custos, sendo esse direito invocável junto 
dos tribunais nacionais.

3. Se o proprietário de um estudo como 
mencionado no nº 1 se recusar a comunicar, 
quer os comprovativos do custo do estudo, 
quer o próprio estudo, a outro(s) 
participante(s), este(s) procederá(ão) como 
se não existisse qualquer estudo pertinente 
no FIIS, a menos que um registo já 
apresentado por outro registando contenha o 
resumo ou o resumo consistente do estudo, 
consoante o caso. Nestes casos, a Agência 
tomará a decisão de disponibilizar ao(s) 
outro(s) participante(s) esse resumo ou 
resumo consistente do estudo, consoante o 
caso. O outro registando poderá reclamar 
aos participantes a partilha dos custos nos 
termos do nº 8 bis do artigo 25º, sendo esse 
direito invocável junto dos tribunais 
nacionais.

Or. en
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Justificação

Assegura a coerência do artigo 28º com as alterações ao artigo 25º.
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10.11.2005 A6-0315/931

ALTERAÇÃO 931
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
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 931
ARTIGO 50, NÚMERO 1

1. Se um registando ou um utilizador a 
jusante realizar um ensaio em nome de 
outros, o custo do estudo deverá ser 
equitativamente partilhado entre todos.

1. Se um registando ou um utilizador a 
jusante realizar um ensaio em nome de 
outros, o custo do estudo deverá ser 
partilhado entre todos nos termos do nº 8 bis 
do artigo 25º.

Or. en

Justificação

Assegura a coerência do artigo 50º com as alterações ao artigo 25º.


