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9.11.2005 A6-0315/433

ALTERAÇÃO 433
apresentada por Alexander Lambsdorff, 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 433
ARTIGO 5, NÚMERO 3

3. Qualquer fabricante ou importador de um 
polímero deverá apresentar à Agência um 
registo dos monómeros não registados ou de 
outras substâncias não registadas caso se 
verifiquem ambas as condições seguintes:

3. Qualquer fabricante ou importador de um 
polímero deverá apresentar à Agência um 
registo dos monómeros não registados ou de 
outras substâncias não registadas caso se 
verifiquem ambas as condições seguintes:

a) o polímero é composto por 2% em peso 
(p/p) ou mais desse(s) monómero(s) ou 
outra(s) substância(s),

a) o polímero é composto por 2% em peso 
(p/p) ou mais desse(s) monómero(s) ou 
outra(s) substância(s),

b) a quantidade total desse(s) monómero(s) 
ou dessa(s) outra(s) substância(s) perfaz uma 
tonelada ou mais por ano.

b) a quantidade total desse(s) monómero(s) 
ou dessa(s) outra(s) substância(s) perfaz uma 
tonelada ou mais por ano.

A notificação desse monómero ou dessa 
substância incluirá as seguintes 
informações, no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o 
artigo 108º:
i) a identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;
ii) a identidade do monómero ou da 
substância, conforme especificado no ponto 
2 do anexo IV;
iii) a classificação da substância;
iv) uma breve descrição da utilização do 
polímero.
O registo previsto no presente título será 
apresentado no caso dos monómeros ou de 



AM\588445PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

outras substâncias não registados 
fabricados ou importados em quantidades 
superiores a 1 000 toneladas por ano. Este 
registo incluirá a informação especificada 
no anexo V, além da informação acima 
referida.

Or. en

Justificação

Contrariamente aos produtores e fabricantes de monómeros, os importadores e fabricantes 
de polímeros não colocam no mercado da UE os monómeros ou as outras substâncias 
contidas nos polímeros.  Por sua própria natureza, os polímeros apresentam um risco 
limitado para a saúde humana e para o ambiente. 

Não se justifica que os monómeros ou as substâncias presentes em polímeros estejam sujeitos 
a todas as formalidades de registo previstas no regulamento REACH, pelo que é conveniente 
prever requisitos de registo menos rigorosos para os monómeros e essas substâncias.



AM\588445PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

9.11.2005 A6-0315/434

ALTERAÇÃO 434
apresentada por Alexander Lambsdorff, 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 434
ARTIGO 3, NÚMERO 12 BIS (novo)

12 bis. Categorias de utilização: a 
categorização de utilizações, distinguindo 
entre utilização industrial, utilização 
profissional e utilização pelos 
consumidores.

Or. en
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9.11.2005 A6-0315/435

ALTERAÇÃO 435
apresentada por Alexander Lambsdorff, 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 435
ARTIGO 3, NÚMERO 12 TER (novo)

12 ter. Categorias de exposição: a 
categorização de exposições em função das 
vias de absorção humana relevantes, das 
vias de penetração no ambiente e de acordo 
com a duração e a frequência da exposição.

Or. en
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9.11.2005 A6-0315/436

ALTERAÇÃO 436
apresentada por Alexander Lambsdorff, 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 436
ARTIGO 13, NÚMERO 4, PARÁGRAFO 2

A avaliação da exposição e a caracterização 
dos riscos devem referir-se a todas as 
utilizações identificadas do fabricante ou 
importador.

A avaliação da exposição, com base, se for o 
caso, nas categorias de utilização e 
exposição, e a caracterização dos riscos 
devem referir-se a todas as utilizações 
identificadas do fabricante ou importador, 
em quantidades de uma ou mais toneladas 
por ano.

Or. en

Justificação

Reforça a eficácia limitando as utilizações que deverão ser tidas em conta no relatório de 
segurança química às quantidades iguais ou superiores a uma tonelada. De acordo com a 
proposta da Comissão, cada utilização teria de ser examinada, mesmo que as quantidades 
fossem muito reduzidas.


