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Guido Sacconi
Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, à avaliação, 
à autorização e à restrição de produtos químicos (Reach), que cria a Agência Europeia dos 
Produtos Químicos e que altera a Directiva 1999/45/CE e o Regulamento (CE) relativo aos 
Poluentes Orgânicos Persistentes

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

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt

Alteração 1184
Artigo 21, n° 1, alínea b bis) (nova) 

 b bis)  Substâncias de integração 
progressiva incluídas no anexo XII bis,
potencialmente PBT/mPmB, em 
quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano por fabricante ou por 
importador.

Or. en

Justificação

As substâncias PBT ou mPmB serão registadas dentro do primeiro prazo por constituírem 
substâncias que suscitam uma grande preocupação, podendo exigir a adopção de outras 
medidas nos termos do regulamento REACH. Esta alteração está relacionada com a alteração 
do mesmo autor que introduz um novo anexo XII bis.
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Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Alteração 1185
Anexo VII, secção 6, colunas 1 e 2, ponto 6.4.1 bis (novo)

Coluna 1 Coluna 2
6.4.1 bis. Estudo in vitro de citogenicidade 
em células de mamíferos

6.4.1. bis. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:
- se se dispuser de dados adequados de 
ensaios in vivo de citogenicidade; ou 
- se a substância for comprovadamente 
cancerígena das categorias 1 ou 2.

Or. en

Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao anexo VI acima referida. É necessário aplicar, 
relativamente às quantidades superiores a 100 toneladas, os mesmos requisitos enunciados na 
proposta da Comissão. No que se refere à mutagenicidade, a alteração garante que se um dos 
estudos in vitro der resultado positivo serão realizados estudos suplementares.  

Alteração apresentada por Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug

Alteração 1106/rev.
Anexo VII, secção 6, ponto 6.4.3 (novo)

6.4.3. Estudo in vitro de mutação genética 
em células de mamíferos, em caso de 
resultados negativos nos pontos 6.4.1 do 
anexo V e 6.4.2 do anexo VI

6.4.3. Estudo não exigido se se dispuser de 
dados adequados de um ensaio fiável in 
vivo de mutação genética em mamíferos.

6.4. Se algum dos estudos de 
mutagenicidade dos anexos V ou VI der 
resultado positivo, deve ponderar-se a 
realização de estudos in vivo apropriados 
de mutagenicidade.
Se algum dos estudos de mutagenicidade dos 
anexos V ou algum dos ensaios acima 
referidos der resultado positivo e não se 
dispuser de resultados de estudos in vivo, o 
registando proporá um estudo in vivo
apropriado de mutagenicidade.
Em caso de resultado positivo em algum 
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estudo in vivo disponível, serão propostos 
outros estudos in vivo apropriados.

Or. en

Justificação

Esta alteração decorre da alteração ao anexo VI acima referida. É necessário aplicar, 
relativamente às quantidades superiores a 100 toneladas, os mesmos requisitos enunciados na 
proposta da Comissão. No que se refere à mutagenicidade, a alteração garante que se um dos 
estudos in vitro der resultado positivo serão realizados estudos suplementares. 


