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ALTERAÇÕES DE COMPROMISSO RELATIVAS AO REGISTO

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi

Alteração 19
Artigo 11, nº 1, alínea a)
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a) A informação especificada no anexo V 
relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador;

a) A informação especificada no anexo V 
relativa às substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou importador e que preencha um 
dos critérios definidos no nº 1 do artigo 11º
bis e, no mínimo, a informação sobre as 
propriedades físico-químicas especificadas 
no anexo V e quaisquer outras informações 
físico-químicas, toxicológicas e 
ecotoxicológicas relevantes que se 
encontrem disponíveis, bem como uma 
declaração indicando que a substância foi 
avaliada à luz dos critérios definidos nas 
alíneas c) e d) do artigo 11º bis.

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi

Alteração 20
Artigo 11 bis (novo)

Artigo 11º bis
Critérios aplicáveis às substâncias 
registadas em quantidades compreendidas 
entre uma e dez toneladas para as quais 
são exigidas as informações especificadas 
no anexo V
1. No caso das substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades compreendidas 
entre 1 e 10 toneladas por ano, por 
fabricante ou importador, todas as 
informações especificadas no anexo V 
apenas serão incluídas no processo técnico 
referido na alínea a) do artigo 9º se o 
fabricante ou o importador considerar que 
se encontram preenchidos um ou mais dos 
seguintes critérios:
a) a substância é uma substância nova 
(não é de integração progressiva);
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b) não existe informação sobre os 
parâmetros relativos à saúde humana ou 
ao ambiente;

c) os (Q)SAR ou outras provas indicam que 
a substância é susceptível de preencher os 
critérios de classificação como 
cancerígena, mutagénica ou tóxica para a 
reprodução; 

d) ) os (Q)SAR ou outras provas indiquem 
que a substância é susceptível de preencher 
os critérios definidos no anexo XII;
e) a substância tem uma utilização(ões) 
dispersiva(s) ou difusa(s) em que a 
exposição não pode ser excluída;

f) a substância é colocada no mercado para 
utilização pelo público em geral como 
substância estreme, em preparações ou 
artigos;

2. Sem prejuízo do disposto no nº 3 bis do 
artigo 40º, a Agência realizará um controlo 
aleatório dos processos de registo que não 
contenham todas as informações 
especificadas no anexo V, a fim de verificar 
a aplicação correcta dos critérios definidos 
nas alíneas a) a f) do nº 1 pelo fabricante 
ou importador. Este controlo aleatório 
cobrirá, pelo menos, 10% dos processos de 
registo. A Agência terá em conta todas as 
informações apresentadas por terceiros ou 
autoridades competentes, a fim de verificar 
se os critérios foram aplicados 
correctamente.

3. Se o resultado da verificação revelar que 
os critérios definidos nas alíneas a) a f) do 
nº 1 não foram correctamente aplicados, a 
Agência exigirá que o registando complete 
o processo de registo indicando todas as 
informações especificadas no anexo V no 
prazo de um ano. Se o registando não 
apresentar as informações solicitadas 
dentro do prazo especificado, o registo na 
substância em causa será retirado.
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Quando se constate que um critério não foi 
aplicado correctamente, todos os custos 
associados ao controlo de cumprimento 
serão suportados pelo registando.

Or. en

Alteração 21
Artigo 5, nº 4

4. A apresentação de um registo far-se-á
acompanhar da taxa estabelecida pela 
Agência.

4. A apresentação de um registo far-se-á
acompanhar da taxa estabelecida pela 
Agência. Ñão será aplicada qualquer taxa 
aos registos de substâncias fabricadas em 
quantidades compreendidas entre uma e 
dez toneladas em relação às quais o 
processo técnico inclua todas as 
informações especificadas no anexo V.

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi

Alteração 22
Artigo 21, nº 1

1. O artigo 19.º não se aplicará às seguintes 
substâncias, nos três anos subsequentes à
entrada em vigor do presente regulamento:

1. O artigo 19.º não se aplicará às seguintes 
substâncias, nos três anos subsequentes à
entrada em vigor do presente regulamento:
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a) Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE e fabricadas na 
Comunidade ou importadas, em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por ano 
por fabricante ou por importador, pelo 
menos uma vez após a entrada em vigor do 
presente regulamento;

a) Substâncias de integração progressiva 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE, substâncias 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas, 
substâncias muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, ou substâncias 
identificadas como provocando efeitos 
equivalentes, na acepção do artigo 54º, que 
sejam fabricadas na Comunidade ou 
importadas, em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada por ano por 
fabricante ou por importador, pelo menos 
uma vez após a entrada em vigor do presente 
regulamento;

b) Substâncias de integração progressiva 
fabricadas na Comunidade ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

b) Substâncias de integração progressiva 
fabricadas na Comunidade ou importadas em 
quantidades iguais ou superiores a 1 000 
toneladas por ano por fabricante ou por 
importador, pelo menos uma vez após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. en
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Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi

Alteração 23
Artigo 23º, nº 3

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

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

Or. en

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi 

Alteração 24
Anexo V, parte 6, colunas 1 e 2, ponto 6.4.1bis (novo)

Coluna 1 Coluna 2

6.4.1bis. Estudo in vitro de 
citogenicidade em células de 
mamíferos

6.4.1bis. 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.

Anexo V, parte 7, colunas 1 e 2, ponto 7.1.1bis (novo)

Coluna 1 Coluna 2

7.1.1bis. Estudo de inibição de crescimento 
em algas

7.1.1bis. Estudo não exigido nos seguintes 
casos:
- se a substância for muito insolúvel 
(hidrossolubilidade inferior a 10 µg/l); ou

- se for improvável que a substância 
atravesse membranas biológicas (massa 
molecular superior a 800 ou diâmetro 
molecular superior a 15 Å).

Anexo V, parte 7, colunas 1 e 2, ponto 7.1bis (novo)
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Coluna 1 Coluna 2

7.1bis. Degradação 7.1bis. Se a avaliação de segurança 
química em conformidade com o anexo I 
apontar para a necessidade de investigar 
mais profundamente a degradação da 
substância, o registando proporá os estudos 
de simulação (pontos 7.2.1.2 a 7.2.1.4 do 
anexo VII), que também poderão ser 
solicitados pela autoridade competente do 
Estado-Membro avaliador em 
conformidade com os artigos 39º, 40º ou 
44º. A escolha do(s) ensaio(s) apropriado(s) 
dependerá dos resultados da avaliação de 
segurança.

7.1bis.1. Biótica

7.1bis.1.1. Elevada biodegradabilidade 7.1bis.1.1. Estudo não exigido se a 
substância for inorgânica.

Or. en

Justificação

Abrange as alterações 1103, 1104, 1105, 1106, 1110, 1111, 1112, 1113.


