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9.11.2005 A6-0315/424

ALTERAÇÃO 424
apresentada por Lena Ek, 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 424
CONSIDERANDO 28 BIS (novo)

Por razões de exequibilidade, os resíduos e 
materiais utilizados como matérias-primas 
secundárias ou como fonte de energia 
deverão ser isentos. Produzir valor 
("valorização") a partir de resíduos e 
materiais utilizados como matérias-primas 
secundárias ou como fonte de energia por 
via de operações de recuperação contribui 
para o objectivo comunitário de um 
desenvolvimento sustentável, e o presente 
regulamento não deverá introduzir 
exigências susceptíveis de diminuírem os 
incentivos para essa reciclagem e 
recuperação.

Or. en

Justificação

A integração de matérias-primas recicladas no campo de aplicação do sistema REACH 
poderia representar um entrave sério às acções de reciclagem e de recuperação e, por 
conseguinte, aumentar a necessidade de recursos não renováveis. Cumpre especificar, 
claramente, que a) deve ser evitada uma legislação dupla; b) a reciclagem não deve, de modo 
algum, ser desencorajada pelo REACH. Os esforços de reciclagem, as autorizações de 
exploração e a utilização de materiais reciclados como "matérias-primas secundárias 
extraídas de resíduos" já estão regulamentados por legislação comunitária em vigor.
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9.11.2005 A6-0315/425

ALTERAÇÃO 425
apresentada por Lena Ek, 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 425
ARTIGO 1, PONTO 3

3. O presente regulamento baseia-se no 
princípio de que cabe aos fabricantes, 
importadores e utilizadores a jusante garantir 
que as substâncias que fabricam, colocam no 
mercado, importam ou utilizam não afectam 
negativamente a saúde humana nem o 
ambiente. As suas disposições sustentam-se 
no princípio da precaução.

3. O presente regulamento baseia-se no 
princípio de que cabe aos fabricantes, 
importadores e utilizadores a jusante garantir 
que as substâncias que fabricam, colocam no 
mercado, importam ou utilizam não afectam 
negativamente a saúde humana nem o 
ambiente em condições de utilização 
normais e razoavelmente previsíveis. As 
suas disposições sustentam-se no princípio 
da precaução. O ónus da prova é mantido 
nos fabricantes, nos importadores e nos 
utilizadores a jusante.

Or. en

Justificação

Destina-se à harmonização com a definição constante da Directiva relativa à segurança 
geral dos produtos (2001/95/CE) e à elucidação do ónus da prova, no qual assenta toda a 
proposta REACH.
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9.11.2005 A6-0315/426

ALTERAÇÃO 426
apresentada por Lena Ek, 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 426
ARTIGO 6, PONTO 2

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. A Agência pode tomar decisões que 
vinculem os produtores ou os importadores 
de artigos à obrigação de registo, nos 
termos do presente título, para todas as 
substâncias presentes nos 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,

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 Agência tenha motivos para suspeitar 
que:

i) a substância é libertada dos artigos e,
ii) a libertação de substâncias desses 
artigos apresenta um risco para a saúde 
humana ou para o ambiente;

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) a substância não foi registada para esta 
utilização.

d) a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
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humana ou para o ambiente.

Or. en

Justificação

O nº 2 do artigo 6º incide sobre as substâncias que são libertadas, não intencionalmente, dos 
artigos. A proposta da Comissão faz com que a decisão da Agência de exigir um registo, e 
portanto de esclarecer um caso dúbio, seja dependente de uma "auto-queixa" por parte do 
produtor ou do importador dos artigos em conformidade com o nº 2 do artigo 6º. A Agência 
deveria estar habilitada a solicitar tais informações quando suspeitar de um risco (o que 
garante igualmente a compatibilidade com as disposições da OMC). A fase de notificação é 
supérflua em tais situações.
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9.11.2005 A6-0315/427

ALTERAÇÃO 427
apresentada por Lena Ek, 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 427
ARTIGO 6, PONTO 3

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:

Suprimido

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;
c) A identidade da(s) substância(s), 
conforme especificado no ponto 2 do 
Anexo IV;
d) A classificação da substância;
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.

Or. en

Justificação

Decorre da anterior alteração ao nº 2 do artigo 6º. As informações exigidas serão as mesmas 
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para todos os registos.
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9.11.2005 A6-0315/428

ALTERAÇÃO 428
apresentada por Lena Ek, 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 428
ARTIGO 6, PONTO 5

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.

Suprimido

Or. en



AM\588494PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

9.11.2005 A6-0315/429

ALTERAÇÃO 429
apresentada por Lena Ek, 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 429
ARTIGO 6, PONTO 6

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 2 aplicar-se-ão três meses após 
o fim do prazo especificado no nº 3 do artigo 
21º.

Or. en

Justificação

Decorre das anteriores alterações aos nºs 2 a 4 do artigo 6º.
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9.11.2005 A6-0315/430

ALTERAÇÃO 430
apresentada por Lena Ek, 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 430
ARTIGO 6, PONTO 7

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

As anteriores alterações aos nºs 1 e 2 do artigo 6º tornam este número supérfluo.
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9.11.2005 A6-0315/431

ALTERAÇÃO 431
apresentada por Lena Ek, 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 431
ANEXO III, PONTO 8

8. 8. Minerais, minérios ou substâncias que 
ocorram na natureza, se não forem 
quimicamente modificados durante o 
fabrico, excepto se satisfizerem os critérios 
para serem classificados de perigosos da 
Directiva 67/548/CEE;

8. Substâncias que ocorram na natureza, 
incluindo as substâncias derivadas de 
plantas referidas no artigo 3°, se não forem 
quimicamente modificadas durante o 
fabrico, excepto se satisfizerem os critérios 
para serem classificadas de perigosas da 
Directiva 67/548/CEE;

Or. en

Justificação

A forma como os minerais e os minérios estão incluídos no anexo III não é exequível. Tanto 
os minerais como os minérios são difíceis de classificar devido à natureza do material e à sua 
composição que varia. Além disso, o registo de minerais e de minérios não é necessário, uma 
vez que já estão devidamente regulamentados por legislação em vigor (nomeadamente pela 
directiva relativa à gestão dos resíduos das indústrias extractivas e a directiva relativa à 
prevenção e controlo integrados da poluição).
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9.11.2005 A6-0315/432

ALTERAÇÃO 432
apresentada por Lena Ek, 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 432
ANEXO III, PONTO 9 BIS (novo)

9 bis. Minerais, minérios e concentrados, 
bem como outros materiais derivados dos 
mesmos através de processos de 
transformação mineralógica ou física;

Or. en

Justificação

A forma como os minerais e os minérios estão incluídos no anexo III não é exequível. Tanto 
os minerais como os minérios são difíceis de classificar devido à natureza do material e à sua 
composição que varia. Além disso, o registo de minerais e de minérios não é necessário, uma 
vez que já estão devidamente regulamentados por legislação em vigor (nomeadamente pela 
directiva relativa à gestão dos resíduos das indústrias extractivas e a directiva relativa à 
prevenção e controlo integrados da poluição).


