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ALTERAÇÃO 421
apresentada por Anne Laperrouze, em nome do Grupo ALDE

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 421
ARTIGO 2, PONTO 1, ALÍNEA C BIS) (nova)

c bis) A matérias-primas de origem natural, 
não vendidas ao grande público e 
unicamente destinadas a ser utilizadas em 
instalações submetidas à Directiva 
96/61/CE.

Or. en

Justificação

Dado que as matérias-primas presentes na natureza - como os minerais, os minérios e os 
concentrados - têm normalmente uma composição muito complexa e altamente variável, 
implicariam a necessidade de registos e autorizações múltiplos no âmbito do REACH, 
sobrecarregando o sistema. As matérias-primas primárias são usadas nas instalações 
industriais na produção de substâncias ou preparações, por exemplo, na produção de metais. 
Estas instalações estão subordinadas a licenças de funcionamento atribuídas em referência 
às melhores técnicas disponíveis definidas ao abrigo da legislação sobre a prevenção e 
controlo integrados da poluição (Directiva 96/61/CE - IPPC), bem como de outra legislação 
comunitária sobre a protecção dos trabalhadores e do ambiente; os seus produtos e fluxos de 
resíduos permanecerão no âmbito do REACH e da legislação em matéria de resíduos. Por 
isso, mesmo que estes materiais contenham pequenas quantidades de substâncias 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas (CMR) naturais, esta alteração não afecta o nível de 
protecção dos trabalhadores e do ambiente mas evita a duplicação da legislação e a 
distorção indirecta do comércio internacional ou o prejuízo da competitividade da UE, reduz 
os encargos burocráticos e preserva a exequibilidade do sistema REACH.
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Alteração 422
ARTIGO 13, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. Não será necessário realizar uma 
avaliação de segurança química e um 
relatório de segurança química, em 
conformidade com o nº 1, relativamente a 
substâncias classificadas como perigosas 
nos termos da Directiva 67/548/CEE ou 
consideradas como substâncias 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
substâncias muito persistentes e muito 
bioacumuláveis presentes em preparações 
maciças isentas da obrigação de rotulagem 
em conformidade com o nº 2 do artigo 12º 
da Directiva 1999/45/CE e o ponto 9.3 do 
anexo VI da Directiva 67/548/CEE.

Or. en

Justificação

O REACH não exige a avaliação da segurança química de uma substância perigosa presente 
numa preparação quando essa preparação não é classificada como perigosa (o teor da 
substância perigosa é inferior ao limiar estabelecido no nº 2 do artigo 13º).

Algumas preparações maciças (ligas, preparações que contêm polímeros e elastómeros), 
como as misturas de borracha, estão isentas de rotulagem, em conformidade com o nº 2 do 
artigo 12º da Directiva 1999/45/CE, uma vez que não representam qualquer perigo para o 
ambiente ou a saúde humana por meio de inalação, ingestão ou contacto com a pele. (Esta 
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isenção deve-se ao baixo risco de determinadas preparações maciças e de sólidos, em que as 
substâncias estão encerradas na matriz polímera e não se encontram facilmente 
biodisponíveis).
 
Mediante a incorporação da alteração proposta no artigo 13º, as disposições do REACH 
seriam harmonizadas com a Directiva 1999/45/CE e com o próprio REACH, o qual não exige 
uma avaliação da segurança química de substâncias presentes em preparações que não são 
perigosas.


