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ALTERAÇÃO 416
apresentada por Guido Sacconi, em nome do Grupo PSE

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 416
CONSIDERANDO 4 BIS (NOVO)

(4 bis) O sistema REACH deve ser 
organizado e aplicado de modo a não 
debilitar a competitividade da indústria 
europeia nem a afectar o comércio com 
países terceiros. O regulamento não deve 
impor aos parceiros comerciais da União 
Europeia requisitos incompatíveis com os 
princípios de comércio livre em vigor nos 
termos das disposições da OMC.

Or. en

Justificação

Na era da globalização, é importante que o sistema REACH não diminua a competitividade 
da indústria europeia nem perturbe as relações com os nossos parceiros comerciais.
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9.11.2005 A6-0315/417

ALTERAÇÃO 417
apresentada por Guido Sacconi, em nome do Grupo PSE

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 417
CONSIDERANDO 82 BIS (NOVO)

(82 bis) A fim de reduzir os seus custos e 
melhorar a sua aceitabilidade 
internacional, a abordagem europeia 
deveria ser alinhada, tanto quanto possível, 
pelas iniciativas internacionais, incluindo a 
Abordagem Estratégica à Gestão 
Internacional dos Produtos Químicos do 
PNUA, o Acto do Conselho da OCDE sobre 
Substâncias Químicas Produzidas em 
Grandes Quantidades (HPV), a Iniciativa 
do Conselho Internacional das Associações 
dos Produtos Químicos HPV e o Programa 
da Agência norte-americana de Protecção 
do Ambiente em Matéria de HPV.

Or. en

Justificação

A fim de evitar custos desnecessários, deverá ser feita a maior utilização possível da 
informação existente e da informação que está a ser desenvolvida através da cooperação 
internacional. Além disso, um maior uso das normas internacionais reduzirá o risco de o 
regulamento ser considerado incompatível com os acordos da OMC.
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9.11.2005 A6-0315/418

ALTERAÇÃO 418
apresentada por Guido Sacconi, em nome do Grupo PSE

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 418
ARTIGO 71-B (novo)

Artigo 71°-B
Responsabilidades internacionais

A Agência envidará todos os esforços 
possíveis para promover a aceitação 
internacional das normas REACH e terá 
devidamente em conta as normas em vigor 
adoptadas por outras instituições 
internacionais, se estiver convicta de que 
essas normas permitem preservar o 
ambiente e a saúde.

Or. en

Justificação

É importante que produtores e importadores que já se encontram registados ao abrigo de 
outras normas de organizações internacionais incorram em custos burocráticos e financeiros 
adicionais mínimos para observarem o sistema REACH. É essencial que os produtores 
comunitários não sejam vítimas de concorrência desleal por parte de regiões que estão "à 
margem do sistema REACH".
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ALTERAÇÃO 419
apresentada por Guido Sacconi, em nome do Grupo PSE

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 419
ARTIGO 1, NÚMERO 2

2. O objectivo do presente regulamento é 
garantir a livre circulação dessas substâncias 
no mercado interno.

2. O objectivo do presente regulamento é 
garantir a livre circulação das substâncias 
químicas no mercado interno, respeitando os 
compromissos assumidos pela União 
Europeia e pelos seus Estados-Membros no 
âmbito de acordos comerciais 
internacionais, designadamente a nível da 
OMC.

Or. en


