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ALTERAÇÃO 352
apresentada por Liam Aylward e Alessandro Foglietta, em nome do Grupo UEN

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

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

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 352
ARTIGO 3, PONTO 3

3. Artigo: um objecto composto por uma ou 
mais substâncias ou por uma ou mais 
preparações ao qual, durante a produção, é 
dada uma forma, superfície ou desenho 
específico que é mais determinante para a 
sua utilização final do que a sua 
composição química;

3. Artigo: um objecto fabricado contendo 
uma, ou composto, por uma ou mais 
substâncias e/ou por uma ou mais 
preparações ao qual, durante a produção, é 
dada uma forma, superfície ou desenho 
específico que é pertinente para a sua 
utilização final;

Or. en

Justificação

A definição proposta pela Comissão afasta-se consideravelmente da definição historicamente 
aplicada pela UE para definir um artigo. A expressão "mais determinante para a sua 
utilização final do que a sua composição química" dá azo a confusão. A definição proposta é 
a utilizada pela OCDE e, caso seja incluída, permitirá uma maior harmonização das normas 
internacionais em matéria de artigos. 
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ALTERAÇÃO 353
apresentada por Liam Aylward e Alessandro Foglietta, em nome do Grupo UEN

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

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

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 353
ARTIGO 54, ALÍNEA E)

e) Substâncias que sejam muito persistentes 
e muito bioacumuláveis de acordo com os 
critérios estabelecidos no anexo XII; 

e) Substâncias que sejam muito persistentes, 
muito bioacumuláveis e muito tóxicas, de 
acordo com os critérios estabelecidos no 
anexo XII;

Or. en

Justificação

Na ausência de uma avaliação científica, baseada nos riscos, das substâncias que podem 
estar sujeitas a autorização, a disposição proposta daria azo a que o processo de autorização 
se baseasse em critérios arbitrários reduzindo, assim, a certeza jurídica e pondo em causa 
toda a filosofia do sistema REACH.
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ALTERAÇÃO 354
apresentada por Liam Aylward e Alessandro Foglietta, em nome do Grupo UEN

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

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

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 354
ARTIGO 54 BIS (NOVO)

Artigo 54º bis
Revisão das substâncias a incluir no anexo 

XIII
1.  O mais tardar seis anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão solicitará ao Comité Científico 
dos Riscos para a Saúde e o Ambiente 
(CCRSA) um parecer sobre a oportunidade 
de acrescentar outros critérios científicos 
no artigo 54° do presente regulamento e 
nos anexos pertinentes e formulará 
orientações sobre esses critérios.
2.  Com base no parecer do CCRSA e nos 
termos do artigo 251° do Tratado, a 
Comissão pode apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma proposta que 
altera as categorias incluídas no artigo 54° 
de forma a abranger outras substâncias 
que suscitem um nível de preocupação 
equivalente se as suas propriedades:
a) Puderem ser determinadas por critérios 
científicos claros assentes em métodos de 
ensaios validados internacionalmente;  e
b) Tiverem efeitos graves e irreversíveis nos 
seres humanos e no ambiente.
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Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir a certeza jurídica e que as restrições do processo de autorização
incidam sobre substâncias cuja nocividade para a saúde humana e para o ambiente tenha 
sido demonstrada quando avaliadas de acordo com critérios científicos reconhecidos e 
validados a nível internacional, como por exemplo no âmbito da OCDE.
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ALTERAÇÃO 355
apresentada por Liam Aylward e Alessandro Foglietta, em nome do Grupo UEN

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
REACH e a Agência Europeia dos Produtos Químicos

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

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 355
ARTIGO 54, ALÍNEA F)

f) Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preenchem os 
critérios das alíneas d) e e) e que sejam 
identificadas com provocando efeitos 
graves e irreversíveis nos seres humanos e 
no ambiente equivalentes aos das outras 
substâncias mencionadas nas alíneas a) a 
e), caso a caso, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 56º.

suprimido

Or. en

Justificação

Não existem critérios para definir as propriedades dos desreguladores endócrinos. A 
identificação de critérios para além dos previstos nas alíneas d) e e) do artigo 54º deve 
basear-se em provas científicas para não dar azo a decisões arbitrárias. Esta alteração está 
relacionada com outras alterações aos artigos do título VII: Autorização.


