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9.11.2005 A6-0315/356

ALTERAÇÃO 356
apresentada por Guido Sacconi, em nome do Grupo PSE, Chris Davies e Lena Ek, em nome 
do Grupo ALDE, Carl Schlyter, em nome do Grupo Verts/ALE, e  Jonas Sjöstedt, em nome 
do Grupo GUE/NGL 

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 356
ANEXO II, NOVAS ENTRADAS

Número 
EINECS

Nome/Grupo Número 
CAS

265-995-8 Pasta de celulose 65996-61-4

231-959-9 Oxigénio O2 7782-44-7

232-296-4 Óleo de amendoim
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8002-03-7

232-370-6 Óleo de sésamo
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8008-74-0

232-316-1 Óleo de palma
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8002-75-3

232-282-8 Óleo de coco
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8002-31-8

232-425-4 Óleo de palmiste 8023-79-8
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Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

266-9-484 Manteiga de Shea
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

294-851-7 Manteiga de illipé
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de Shorea robusta
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de amêndoa
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8007-69-0

Óleo de avelã
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de noz
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8024-09-7

Óleo de caju
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

8007-24-7

Óleo de noz do Brasil
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de pistache
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de noz de macadâmia
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de soja hidrogenado, interesterificado e 
fraccionado
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.
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Óleo de colza hidrogenado, interesterificado e 
fraccionado
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de girassol hidrogenado, interesterificado e 
fraccionado
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de palma hidrogenado, interesterificado e 
fraccionado
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de coco hidrogenado, interesterificado e 
fraccionado
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Óleo de palmiste hidrogenado, interesterificado e 
fraccionado
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Sementes de soja, cascas e farinhas
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Sementes de colza, cascas e farinhas
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Sementes de girassol, cascas e farinhas
Extractos e respectivos derivados modificados 
fisicamente.

Gás natural, petróleo bruto e carvão.

Or. en

Justificação

Um pacote de compromisso no tocante ao âmbito de aplicação recebeu o aval de uma 
maioria dos grupos políticos.
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Este pacote de compromisso inclui a presente alteração e as alterações 65, 72, 323 e 324 
aprovadas pela Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar.

Em particular, a presente alteração substitui a alteração 322 apresentada pela Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar.
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9.11.2005 A6-0315/357

ALTERAÇÃO 357
apresentada por Guido Sacconi, em nome do Grupo PSE, Chris Davies e Lena Ek, em nome 
do Grupo ALDE, Carl Schlyter, em nome do Grupo Verts/ALE, e  Jonas Sjöstedt, em nome 
do Grupo GUE/NGL 

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 357
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:

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 n.º 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, se:

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 

a) a substância estiver presente em 
quantidades superiores a um limite de 
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tonelada por produtor ou importador por 
ano,

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) 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 
excluir 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 n.º 2, as informações a notificar, 
apresentadas no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o 
artigo 108.º, incluirão o seguinte:

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

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 n.º 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 n.º 3 se tiver razões 
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para suspeitar que:

(i) a substância apresenta um risco para a 
saúde humana ou o ambiente;
c) a substância não foi registada para a 
utilização em questão.

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

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

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 
n.ºs 1 a 6 serão adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 130.º.

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

7 bis. A Agência fornecerá orientações 
para ajudar os produtores e importadores 
de artigos, assim como as autoridades 
competentes.

Or. en

Justificação

Um pacote de compromisso no tocante às substâncias contidas nos artigos recebeu o aval de 
uma maioria dos grupos políticos.

Este pacote de compromisso inclui a presente alteração e a alteração 19 aprovada pela 
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Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar.

Em particular, a presente alteração substitui a alteração 88 apresentada pela Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar.
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9.11.2005 A6-0315/358

ALTERAÇÃO 358
apresentada por Guido Sacconi, em nome do Grupo PSE, Chris Davies e Lena Ek, em nome 
do Grupo ALDE, Carl Schlyter, em nome do Grupo Verts/ALE, e  Jonas Sjöstedt, em nome 
do Grupo GUE/NGL 

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 358
ARTIGO 25, PONTO 5 -1.

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no n.º 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) de 50% dos custos 
apresentados por este(s) último(s).

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no n.º 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) de uma parte dos 
custos apresentados por este(s) último(s), 
calculada em conformidade com o nº 5 bis.

5 bis. A repartição dos custos efectivamente 
suportados pelo(s) registando(s) inicial 
(iniciais) para a realização do estudo em 
causa é calculada proporcionalmente ao 
volume de produção/importação de cada 
uma das partes.
Se os custos iniciais já tiverem sido 
partilhados por dois ou mais registandos, 
qualquer potencial registando ulterior 
pagará a cada um deles uma parte 
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equitativa da sua contribuição para os 
custos.

Or. en

Justificação

Um pacote de compromisso no tocante à abordagem OSOR recebeu o aval de uma maioria 
dos grupos políticos.

Este pacote de compromisso inclui a presente alteração e as alterações 97, 123, 125, 128-
132, 136-138, 142, 148-150, 154, 155 e 327 aprovadas pela Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar.

Em particular, a presente alteração substitui a alteração 134 apresentada pela Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar.
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9.11.2005 A6-0315/359

ALTERAÇÃO 359
apresentada por Guido Sacconi, em nome do Grupo PSE, Chris Davies e Lena Ek, em nome 
do Grupo ALDE, Carl Schlyter, em nome do Grupo Verts/ALE, e  Jonas Sjöstedt, em nome 
do Grupo GUE/NGL 

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 359
ARTIGO 57, PONTO 7 -1.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Justificação

Um pacote de compromisso no tocante à autorização recebeu o aval de uma maioria dos 
grupos políticos.

Este pacote de compromisso inclui a presente alteração e as alterações 8, 15, 41, 214-217, 
219-221, 223, 226-230, 231, 232-235, 237, 237, 240-242, 244 e 246 aprovadas pela 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar.

Em particular, a presente alteração substitui a alteração 236 apresentada pela Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar.
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9.11.2005 A6-0315/360

ALTERAÇÃO 360
apresentada por Guido Sacconi, em nome do Grupo PSE, Chris Davies e Lena Ek, em nome 
do Grupo ALDE, Carl Schlyter, em nome do Grupo Verts/ALE, e  Jonas Sjöstedt, em nome 
do Grupo GUE/NGL 

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 360
ARTIGO 75, PONTO 3 -1.

3. O mandato terá uma duração de quatro 
anos. Este mandato é renovável uma vez. No 
entanto, para o primeiro mandato, o 
Conselho e a Comissão designarão, cada 
um, três das pessoas que propuseram para as 
quais o mandato será de seis anos.

3. O mandato terá uma duração de quatro 
anos. Este mandato é renovável uma vez. No 
entanto, para o primeiro mandato, o 
Conselho e o Parlamento Europeu 
designarão, cada um, metade das pessoas 
que propuseram para as quais o mandato 
será de seis anos.

Or. en

Justificação

Um pacote de compromisso no tocante ao modelo da Agência recebeu o aval de uma maioria 
dos grupos políticos.

Este pacote de compromisso inclui a presente alteração e as alterações 46, 254, 255, 260, 
262 -265, 267-273, 275 -282, 285 -288, 290-295 aprovadas pela Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar.

Em particular, a presente alteração substitui a alteração 268 apresentada pela Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar.
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9.11.2005 A6-0315/361

ALTERAÇÃO 361
apresentada por Guido Sacconi, em nome do Grupo PSE, Chris Davies e Lena Ek, em nome 
do Grupo ALDE, Carl Schlyter, em nome do Grupo Verts/ALE, e  Jonas Sjöstedt, em nome 
do Grupo GUE/NGL 

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 361
CONSIDERANDO 77 BIS (NOVO)

77 bis) A fim de promover os ensaios que 
não envolvam animais, a Agência deverá 
ter a missão de elaborar e executar uma 
política de desenvolvimento, validação e 
aceitação legal de métodos alternativos aos 
ensaios em animais e garantir a sua 
utilização numa avaliação dos riscos 
gradual e inteligente para satisfazer os 
requisitos do presente regulamento. Para o 
efeito, será criado no âmbito da Agência 
um Comité para os Métodos Alternativos 
aos Ensaios em Animais, constituído por 
peritos do Centro Europeu de Validação de 
Métodos Alternativos de Ensaio (CEVMA), 
organizações de protecção dos animais e 
outros interessados directos, tendo em vista 
garantir as mais amplas competências 
científicas e técnicas neste domínio 
disponíveis na Comunidade.

Or. en
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Justificação

Um pacote de compromisso no tocante aos ensaios em animais recebeu o aval de uma 
maioria dos grupos políticos.

Este pacote de compromisso inclui a presente alteração e as alterações 24, 36, 108, 140, 143, 
176 e 257 aprovadas pela Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar.

Em particular, a presente alteração substitui a alteração 48 apresentada pela Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar.
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9.11.2005 A6-0315/362

ALTERAÇÃO 362
apresentada por Guido Sacconi, em nome do Grupo PSE, Chris Davies e Lena Ek, em nome 
do Grupo ALDE, Carl Schlyter, em nome do Grupo Verts/ALE, e  Jonas Sjöstedt, em nome 
do Grupo GUE/NGL 

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 362
ARTIGO 122, PONTO 1 BIS (NOVO)

1 bis. Os Estados-Membros tomarão 
medidas para ajudar as empresas, em 
especial as PME e os utilizadores a jusante, 
na implementação do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Um pacote de compromisso no tocante às PME recebeu o aval de uma maioria dos grupos 
políticos.

Este pacote de compromisso inclui a presente alteração, a nova alteração ao considerando 
26 bis e as alterações 10, 22, 64, 79 e 306 aprovadas pela Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar.

Em particular, a presente alteração substitui a alteração 308 apresentada pela Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar.
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9.11.2005 A6-0315/363

ALTERAÇÃO 363
apresentada por Guido Sacconi, em nome do Grupo PSE, Chris Davies e Lena Ek, em nome 
do Grupo ALDE, Carl Schlyter, em nome do Grupo Verts/ALE, e  Jonas Sjöstedt, em nome 
do Grupo GUE/NGL 

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 363
CONSIDERANDO 26 BIS (NOVO)

(26 bis) À luz da situação específica das 
pequenas e médias empresas (PME), é 
necessário que os Estados-Membros 
adoptem, para essas empresas, medidas de  
assistência específica para a realização dos 
ensaios necessários para recolher as 
informações exigidas pelo presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Um pacote de compromisso no tocante às PME recebeu o aval de uma maioria dos grupos 
políticos.

Este pacote de compromisso inclui a presente alteração, a alteração ao artigo 122, ponto 1 
bis e as alterações 10, 22, 64, 79 e 306 aprovadas pela Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar.

Em particular, a presente alteração substitui a alteração 21 apresentada pela Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar.
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9.11.2005 A6-0315/364

ALTERAÇÃO 364
apresentada por Guido Sacconi, em nome do Grupo PSE, Chris Davies e Lena Ek, em nome 
do Grupo ALDE, Carl Schlyter, em nome do Grupo Verts/ALE, e  Jonas Sjöstedt, em nome 
do Grupo GUE/NGL 

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 364
ARTIGO 1, NºS 3 BIS, 3 TER E 3 QUATER (novo)

3 bis. Qualquer fabricante, importador ou 
utilizador a jusante que efectue ou tencione 
efectuar operações que envolvam uma 
substância, uma preparação ou um artigo 
do qual façam parte essa substância ou 
preparação, nomeadamente o seu fabrico, 
importação e aplicação, que saiba ou possa 
razoavelmente prever que essas operações 
podem ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente deve tomar 
todas as medidas que possam ser 
razoavelmente exigidas para evitar, limitar 
ou remediar esses efeitos.
3 ter. Qualquer fabricante, importador ou 
utilizador a jusante que forneça, no âmbito 
da sua actividade profissional ou 
comercial, uma substância ou preparação 
ou um artigo do qual façam parte essa 
substância ou preparação a um fabricante, 
importador ou utilizador a jusante deve, na 
medida em que tal seja razoavelmente 
exigido, velar por uma comunicação e 
troca de informações adequadas, e prestar 
assistência técnica se necessário, para 
evitar, limitar ou remediar os efeitos 



AM\588411PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

negativos para a saúde humana ou para o 
ambiente. 
3 quater. Entre essas medidas incluem-se o 
dever de descrever, documentar e 
comunicar de forma transparente e 
adequada os riscos decorrentes da 
produção, utilização e eliminação de cada 
substância. Os produtores e utilizadores a 
jusante deverão seleccionar uma 
substância, para efeitos de produção e 
utilização, com base nas substâncias mais 
seguras disponíveis.

Or. en

Justificação

Um pacote de compromisso no tocante ao dever de prudência recebeu o aval de uma maioria 
dos grupos políticos.

Este pacote de compromisso inclui a presente alteração e as alterações 18 e 59 aprovadas 
pela Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar.

Em particular, a presente alteração substitui as alterações 61 e 62 apresentadas pela 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar.
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9.11.2005 A6-0315/365

ALTERAÇÃO 365
apresentada por Guido Sacconi, em nome do Grupo PSE, Chris Davies e Lena Ek, em nome 
do Grupo ALDE, Carl Schlyter, em nome do Grupo Verts/ALE, e  Jonas Sjöstedt, em nome 
do Grupo GUE/NGL 

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 365
ARTIGO 32

Aos trabalhadores e aos seus representantes, 
será dado acesso, pela respectiva entidade 
patronal, às informações fornecidas de 
acordo com os artigos 29.º e 30.º, 
relativamente a substâncias que utilizem ou 
a que possam estar expostos na sua 
actividade laboral.

Aos trabalhadores e aos seus representantes, 
será dado acesso, pela respectiva entidade 
patronal ou pelo produtor, às informações 
fornecidas de acordo com os artigos 29.º e 
30.º, relativamente a substâncias que 
utilizem ou a que possam estar expostos na 
sua actividade laboral. 

Or. en

Justificação

Um pacote de compromisso no tocante ao acesso à informação/transparência recebeu o aval 
de uma maioria dos grupos políticos.

Este pacote de compromisso inclui a presente alteração, a alteração ao artigo 32 bis e as 
alterações 99, 168, 299, 300 e 301 aprovadas pela Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar.

Em particular, a presente alteração substitui a alteração 167 apresentada Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar.
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9.11.2005 A6-0315/366

ALTERAÇÃO 366
apresentada por Guido Sacconi, em nome do Grupo PSE, Chris Davies e Lena Ek, em nome 
do Grupo ALDE, Carl Schlyter, em nome do Grupo Verts/ALE, e  Jonas Sjöstedt, em nome 
do Grupo GUE/NGL 

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 366
ARTIGO 31 BIS (NOVO)

Artigo 31º bis
Dever de comunicar as informações sobre 

as substâncias presentes nos artigos
1. Qualquer fabricante ou importador de 
uma substância incluída no anexo XIII, ou 
de uma preparação ou artigo que contenha 
essa substância, deverá fornecer, a pedido 
do utilizador a jusante e na medida em que 
tal seja razoavelmente exigido, as 
informações necessárias para avaliar os 
efeitos da substância sobre a saúde 
humana ou sobre o ambiente, no que diz 
respeito às operações e utilizações 
indicadas no pedido.
2. Os requisitos em matéria de informação 
especificados no nº 1 aplicam-se "mutatis 
mutandis" a montante da cadeia de 
abastecimento.
3. Os utilizadores a jusante que incorporem 
num determinado artigo uma substância ou 
preparação para a qual foi estabelecida 
uma ficha de segurança, bem como todos 
os que ulteriormente manuseiem ou 
processem o artigo em causa, transmitirão 
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a ficha de segurança a todos os 
destinatários do artigo, ou de um seu 
derivado. Entre os destinatários não se 
incluem os consumidores.
Os consumidores têm o direito de solicitar 
ao produtor ou importador informações 
sobre as substâncias presentes num artigo 
por este produzido ou importado.
Os produtores ou importadores 
transmitirão gratuitamente aos 
consumidores, mediante pedido e no prazo 
de 15 dias úteis, informações completas em 
matéria de segurança e utilização sobre as 
substâncias presentes num artigo que 
tenham produzido ou importado.

Or. en

Justificação

Um pacote de compromisso no tocante ao acesso à informação/transparência recebeu o aval 
de uma maioria dos grupos políticos.

Este pacote de compromisso inclui a presente alteração, a alteração ao artigo 32 e as 
alterações 99, 168, 299, 300 e 301 aprovadas pela Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar.

Em particular, a presente alteração substitui as alterações 166 e 302 apresentadas pela 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar.

 


