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ALTERAÇÕES DE COMPROMISSO RELATIVAS ÀS SUBSTÂNCIAS QUE FAZEM 
PARTE DE ARTIGOS

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt e Johannes Blokland

Alteração 25
Artigo 6

1.  Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nesses artigos 
caso se verifiquem todas as condições 
seguintes:

1.  Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nesses artigos 
caso se verifiquem todas as condições 
seguintes:
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a)  a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano, sendo cada tipo de artigo considerado 
separadamente,

a)  a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,

b)  a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,

b)  a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,

c)  a substância se destinar a ser libertada em 
condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis.

c)  a substância se destinar a ser libertada em 
condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis.

2.  Qualquer produtor ou importador de 
artigos notificará a Agência de qualquer 
substância contida nesses artigos, nos termos 
do disposto no nº 3, caso se verifiquem 
todas as condições seguintes:

2. Qualquer produtor ou importador de 
artigos notificará a Agência de qualquer 
substância incluída no anexo XIII bis 
contida nesses artigos, nos termos do 
disposto no nº 3:

a)  a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,

a)  se a substância estiver presente em 
quantidades superiores a um limite de 
concentração de 0,1% no tocante às 
substâncias referidas nas alíneas d), e) e f) 
do artigo 54º, 

b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 
67/548/CEE,

b)  se a substância estiver presente em 
quantidades superiores aos limites de 
concentração especificados na Directiva 
1999/45/CE para a classificação como 
perigosa, no tocante a todas as outras 
substâncias,

c) o produtor ou importador souber ou for 
informado que a substância é susceptível 
de ser libertada em condições de utilização 
normais e razoavelmente previsíveis, 
embora esta libertação não constitua uma 
função prevista do artigo,

c) se o produtor ou importador não puder 
exluir a exposição do público ou do 
ambiente à substância durante todo o ciclo
de vida do artigo.

d) a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.
3.  Se se verificarem as condições enunciadas 
no nº 2, as informações a notificar, 
apresentadas no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o 
artigo 108º, incluirão o seguinte:

3.  Se se verificarem as condições enunciadas 
no nº 2, as informações a notificar, 
apresentadas no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o 
artigo 108º, incluirão o seguinte:

a)  A identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;

a)  A identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;
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b)  O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no nº 1 do artigo 18º;

b)  O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no nº 1 do artigo 18º;

c)  A identidade da(s) substância(s), 
conforme especificado no ponto 2 do 
anexo IV;

c)  A identidade da(s) substância(s), 
conforme especificado no ponto 2 do 
anexo IV;

d)  A classificação da substância; d)  A classificação da substância;

e)  Uma breve descrição da(s) utilização(ões) 
do artigo;

e)  Uma breve descrição da(s) utilização(ões) 
do artigo;

f)  A gama de tonelagem da substância, por 
exemplo: 1-10 toneladas, 10-100 toneladas, 
etc.

f)  A gama de tonelagem da substância, por 
exemplo: 1-10 toneladas, 10-100 toneladas, 
etc.

4.  A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos registem, nos termos 
do disposto no presente título, qualquer 
substância contida nesses artigos e notificada 
nos termos do nº 3.

4.  A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos registem, nos termos 
do disposto no presente título, qualquer 
substância contida nesses artigos e notificada 
nos termos do nº 3.

5.  Os nºs 1 a 4 não se aplicam às substâncias 
que já tenham sido registadas para essa 
utilização por um agente a montante da 
cadeia de abastecimento.

5.  Os nºs 1 a 4 não se aplicam às substâncias 
que já tenham sido registadas para essa 
utilização por um agente a montante da 
cadeia de abastecimento.

6.  Os nºs 1 a 4 aplicar-se-ão três meses após 
o fim do prazo especificado no nº 3 do artigo 
21º.

6.  Os nºs 1 e 4 aplicar-se-ão três meses após 
o fim do prazo especificado no nº 3 do artigo 
21º.

Os nºs 2 e 3 aplicar-se-ão às substâncias 
contidas em artigos que satisfazem os 
critérios do artigo 54º três meses após a 
inclusão dessas substâncias no anexo XIII 
bis.
6 bis. Quando uma substância for incluída 
no anexo XIII ter, a Agência notificará
desse facto todos os produtores e 
importadores de artigos que contenham 
essa substância. O título VII do presente 
regulamento aplica-se mutatis mutandis ao 
produtor e importador de artigos que 
contenham essa substância, a partir da 
data de notificação.

7.  Quaisquer medidas para a aplicação dos 
nºs 1 a 6 serão adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no nº 3 do 
artigo 130º.

7.  Quaisquer medidas para a aplicação dos 
nºs 1 a 6 bis serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 3 do artigo 130º.
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Or. en

Justificação

Abrange todas as alterações ao artigo 6º e as alterações 417 e 418.

Alteração de compromisso apresentada por Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt e Johannes Blokland

Alteração 26
Considerando 20

(20)  Uma vez que os produtores e 
importadores de artigos devem ser 
responsáveis pelos mesmos, convém impor 
um requisito de registo de substâncias que 
possam ser libertadas por artigos. No caso 
das substâncias susceptíveis de serem 
libertadas por artigos em quantidades 
suficientemente elevadas e de uma forma 
que tenha efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente, a Agência 
deve ser notificada e estar dotada de 
competências para exigir a apresentação de 
um registo.

(20)  Uma vez que os produtores e 
importadores de artigos devem ser 
responsáveis pelos mesmos, convém impor 
um requisito de registo de substâncias que 
possam ser libertadas por artigos. No caso 
das substâncias que preenchem os critérios 
do artigo 54° e, consequentemente, foram 
incluídas na lista das susbtâncias que 
cumprem os critérios para autorização  
(anexo XIII bis), a Agência deve ser 
notificada. As disposições relativas à
autorização aplicam-se aos produtores e 
importadores dessas substâncias logo que 
estas sejam incluídas na lista das 
substâncias sujeitas a autorização (anexo 
XIII ter).

Or. en

Justificação

Abrange as alterações 126, 127 e 128.


