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9.11.2005 A6-0315/437

ALTERAÇÃO 437
apresentada por Alexander Lambsdorff, Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis, 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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 437
ARTIGO 53, PONTO 1

1. Um fabricante, importador ou utilizador a 
jusante não colocará no mercado uma 
substância destinada a uma utilização nem a 
utilizará ele próprio se essa substância 
estiver incluída no anexo XIII, a menos que: 

1. Um fabricante, importador ou utilizador a 
jusante não colocará no mercado uma 
substância destinada a uma utilização nem a 
utilizará ele próprio se essa substância 
estiver incluída no anexo XIII, a menos que: 

a) A ou as utilizações da substância estreme, 
numa preparação ou incorporada num artigo, 
para as quais a substância é colocada no 
mercado ou é por ele utilizada tenham sido 
autorizadas em conformidade com os artigos 
57.º a 61.º; ou

a) A ou as utilizações ou a categoria de 
utilização e exposição da substância 
estreme, numa preparação ou incorporada 
num artigo, para as quais a substância é 
colocada no mercado ou é por ele utilizada 
tenham sido autorizadas em conformidade 
com os artigos 57.º a 61.º; ou

b) A ou as utilizações da substância estreme, 
numa preparação ou incorporada num artigo, 
para as quais a substância é colocada no 
mercado ou é por ele utilizada tenham sido 
isentas da obrigação de autorização do 
Anexo XIII em conformidade com o n.º 2 do 
artigo 55.º; ou

b) A ou as utilizações ou a categoria de 
utilização e exposição da substância 
estreme, numa preparação ou incorporada 
num artigo, para as quais a substância é 
colocada no mercado ou é por ele utilizada 
tenham sido isentas da obrigação de 
autorização do anexo XIII em conformidade 
com o n.º 2 do artigo 55.º; ou

c) A data referida no n.º 1, alínea c), 
subalínea i), do artigo 55.º ainda não tenha 
sido alcançada; ou

c) A data referida no n.º 1, alínea c), 
subalínea i), do artigo 55.º ainda não tenha 
sido alcançada; ou

d) A data referida no n.º 1, alínea c), 
subalínea i) do artigo 55.º tenha sido 

d) A data referida no n.º 1, alínea c), 
subalínea i) do artigo 55.º tenha sido 
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alcançada e ele tenha feito um pedido 18 
meses antes dessa data, mas ainda não tenha 
sido tomada uma decisão relativa ao pedido 
de autorização; ou

alcançada e ele tenha feito um pedido 18 
meses antes dessa data, mas ainda não tenha 
sido tomada uma decisão relativa ao pedido 
de autorização;  ou

e) nos casos em que a substância esteja 
colocada no mercado, a autorização para 
essa utilização tenha sido concedida ao 
utilizador imediatamente a jusante.

e) nos casos em que a substância esteja 
colocada no mercado, a autorização para 
essa utilização ou categoria de utilização e 
exposição tenha sido concedida ao utilizador 
imediatamente a jusante.

Or. en
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9.11.2005 A6-0315/438

ALTERAÇÃO 438
apresentada por Alexander Lambsdorff, Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis, 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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 438
ARTIGO 53, PONTO 3

3. Os n.os 1 e 2 não se aplicarão à 
utilização de substâncias que constituam 
resíduos e sejam tratadas numa instalação 
de tratamento de resíduos, nas condições de 
uma autorização concedida nos termos da 
Directiva 75/442/CEE do Conselho ou da 
Directiva 91/689/CEE do Conselho, sem 
prejuízo do Regulamento (CE) n.º .../... 
{POP}.

Suprimido

Or. en

Justificação

Estas disposições encontram-se actualmente incluídas no nº 1, alínea c bis) (nova), do artigo 
2º.
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9.11.2005 A6-0315/439

ALTERAÇÃO 439
apresentada por Alexander Lambsdorff, Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis, 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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 439
ARTIGO 53, PONTOS 5 e 6

5. Os n.os 1 e 2 não se aplicarão às 
seguintes utilizações de substâncias:
a) Utilização em produtos 
fitofarmacêuticos, abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da Directiva 91/414/CEE;
b) Utilização em produtos biocidas, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 98/8/CE;
c) Utilização como medicamentos de uso 
humano e veterinário, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento 
(CEE) n.º 2309/93 e das Directivas 
2001/82/CE e 2001/83/CE;
d) Utilização como aditivos alimentares, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 89/107/CEE;
e) Utilização como aditivos na alimentação 
para animais, abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 70/524/CEE;
f) Utilização como aromatizantes em 
géneros alimentícios, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da 
Decisão 1999/217/CE;
g) Utilização como produto intermédio 
isolado nas instalações ou como produto 
intermédio isolado transportado;

Suprimido
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h) Utilização como combustíveis para 
motores, abrangidos pela 
Directiva 98/70/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho;
i) Utilização como combustíveis em 
instalações de combustão móveis ou fixas 
de produtos derivados dos óleos minerais e 
utilização como combustíveis em sistemas 
fechados.
6. No que diz respeito às substâncias que 
estejam sujeitas a autorização apenas 
porque satisfazem os critérios das alíneas 
a), b) e c) do artigo 54.º, ou porque sejam 
identificadas em conformidade com a 
alínea f) do artigo 54.º apenas porque são 
perigosas para a saúde humana, os n.os 1 e 
2 do presente artigo não se aplicarão às 
seguintes utilizações
a) Utilização em produtos cosméticos, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 76/768/CEE;
b) Utilização em materiais destinados a 
entrar em contacto com géneros 
alimentícios abrangidos, pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/109/CEE.

Or. en

Justificação

Estas disposições encontram-se actualmente incluídas no nº 2 ter (novo) do artigo 2º.
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9.11.2005 A6-0315/440

ALTERAÇÃO 440
apresentada por Alexander Lambsdorff, Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis, 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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 440
ARTIGO 54, ALÍNEA A)

a) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como cancerígenas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;

a) Substâncias classificadas como 
cancerígenas da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;

Or. en
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9.11.2005 A6-0315/441

ALTERAÇÃO 441
apresentada por Alexander Lambsdorff, Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis, 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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 441
ARTIGO 54, ALÍNEA B)

b) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como mutagénicas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;

b) Substâncias classificadas como 
mutagénicas da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;

Or. en
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9.11.2005 A6-0315/442

ALTERAÇÃO 442
apresentada por Alexander Lambsdorff, Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis, 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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 442
ARTIGO 54, ALÍNEA C)

c) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como tóxicas para a 
reprodução da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;

c) Substâncias classificadas como tóxicas 
para a reprodução da categoria 1 ou 2, de 
acordo com a Directiva 67/548/CEE;

Or. en
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9.11.2005 A6-0315/443

ALTERAÇÃO 443
apresentada por Alexander Lambsdorff, Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis, 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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 443
ARTIGO 54, ALÍNEA E)

e) Substâncias que sejam muito persistentes 
e muito bioacumuláveis de acordo com os 
critérios estabelecidos no anexo XII; 

e) Substâncias que sejam muito persistentes, 
muito bioacumuláveis e muito tóxicas, de 
acordo com os critérios estabelecidos no 
anexo XII;

Or. en
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9.11.2005 A6-0315/444

ALTERAÇÃO 444
apresentada por Alexander Lambsdorff, Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis, 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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 444
ARTIGO 54, ALÍNEA F)

f) Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preenchem os 
critérios das alíneas d) e e) e que sejam 
identificadas com provocando efeitos graves 
e irreversíveis nos seres humanos e no 
ambiente equivalentes aos das outras 
substâncias mencionadas nas alíneas a) a e), 
caso a caso, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 56º.

f) As substâncias identificadas como 
provocando riscos graves nos seres humanos 
e no ambiente equivalentes aos das outras 
substâncias mencionadas nas alíneas a) a e) 
podem ser incluídas caso a caso, de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 56º, 
com base numa avaliação científica 
rigorosa.

Or. en

Justificação

Na ausência de uma avaliação científica, baseada nos riscos, das substâncias que podem 
estar sujeitas a autorização, a disposição proposta daria azo a que o processo de autorização 
se baseasse em critérios arbitrários, reduzindo assim a certeza jurídica e pondo em causa 
toda a filosofia do sistema REACH.
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9.11.2005 A6-0315/445

ALTERAÇÃO 445
apresentada por Alexander Lambsdorff, Holger Krahmer e Jorgo Chatzimarkakis, 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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 445
ARTIGO 54 BIS (novo)

Artigo 54º bis
Revisão das substâncias a incluir no anexo 
XIII
1.  O mais tardar seis anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão solicitará ao Comité Científico 
dos Riscos para a Saúde e o Ambiente 
(CCRSA) um parecer sobre a oportunidade 
de acrescentar outros critérios científicos 
no artigo 54° do presente regulamento e 
nos anexos pertinentes e formulará 
orientações sobre esses critérios.
2.  Com base no parecer do CCRSA e nos 
termos do artigo 251° do Tratado, a 
Comissão pode apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma proposta que 
altera as categorias incluídas no artigo 54° 
de forma a abranger outras substâncias 
que suscitem um nível de preocupação 
equivalente se as suas propriedades:
a) Puderem ser determinadas por critérios 
científicos claros assentes em métodos de 
ensaios validados internacionalmente;  e
b) Tiverem efeitos graves e irreversíveis nos 
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seres humanos e no ambiente.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir a certeza jurídica e que as restrições do processo de autorização 
incidam sobre substâncias cuja nocividade para a saúde humana e para o ambiente foi 
demonstrada quando avaliadas de acordo com critérios científicos reconhecidos e validados 
a nível internacional, como por exemplo no âmbito da OCDE.


