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Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, à
avaliação, à autorização e à restrição dos produtos químicos (REACH), que cria a Agência 
Europeia dos Produtos Químicos e que altera a Directiva 1999/45/CE e o Regulamento (CE) 
nº .../... {relativo aos Poluentes Orgânicos Persistentes}

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

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt e
Hans Blokland

Alteração 17
Artigo 23, nº -1 (novo)

-1. Os fabricantes ou importadores procederão 
à troca e à disponibilização das informações 
especificadas na alínea a), subalíneas vi) e vii), 
do artigo 9° para efeitos do registo, a fim de 
evitar a duplicação dos estudos.
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Em circunstâncias excepcionais, sempre que se 
verifique que dos requisitos da partilha 
obrigatória de informações (em domínios que 
não exijam dados que envolvam ensaios em 
animais) possam resultar prejuízos 
significativos para o registando, este poderá
apresentar à Agência um pedido de 
derrogação, acompanhado da devida 
justificação. A Agência examinará esse pedido 
e poderá conceder uma derrogação específica 
se a mesma se justificar.

No prazo de 18 meses após a entrada em vigor 
do presente regulamento, a Agência
estabelecerá o procedimento a seguir para a 
apresentação e o exame dos pedidos de 
derrogação e elaborará os critérios de 
apreciação desses pedidos.

Or. en

Justificação

Esta alteração (e as alterações com ela relacionadas) torna extensiva a partilha obrigatória 
dos dados às informações obtidas a partir de ensaios que não envolvam animais vertebrados. 
O objectivo da abordagem "One Substance One Registration" (OSOR) é o de aumentar a 
protecção da saúde e do ambiente, assegurando ao mesmo tempo uma melhor utilização dos 
recursos da indústria, através da partilha, mediante pagamento, de todos os dados relativos 
aos riscos.

No entanto, em circunstâncias excepcionais, a Agência deve estar habilitada a conceder uma 
derrogação à abordagem OSOR numa base casuística.

Abrange as alterações 885 e 886.

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt e
Hans Blokland

Alteração 18
Artigo 87, nº 1
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1.  São passíveis de recurso as decisões da 
Agência tomadas nos termos dos artigos 7º, 
18º, do nº 4, terceiro parágrafo, do artigo 
25º, do nº 2, primeiro parágrafo, do artigo 
28º, do artigo 49º, do nº 4 do artigo 115º ou 
do artigo 116º.

1.  São passíveis de recurso as decisões da 
Agência tomadas nos termos dos artigos 7º, 
18º, do n° -1, segundo parágrafo, do artigo 
23°, do nº 4, terceiro parágrafo, do artigo 
25º, do nº 2, primeiro parágrafo, do artigo 
28º, do artigo 49º, do nº 4 do artigo 115º ou 
do artigo 116º.

Or. en

Justificação

Introduz a possibilidade de interpor recurso da decisão da Agência de conceder uma 
derrogação ao requisito da partilha obrigatória de informações. Relacionada com a 
alteração de compromisso ao nº -1 do artigo 23°.


