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9.11.2005 A6-0315/446

ALTERAÇÃO 446
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))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 446
ARTIGO 55, PONTO 1, ALÍNEA E)

e) Utilizações ou categorias de utilizações 
isentas da obrigatoriedade da autorização, se 
for aplicável, e eventuais condições para 
essas isenções.

e) Utilizações ou categorias de utilização e 
exposição isentas da obrigatoriedade da 
autorização, se for aplicável, e eventuais 
condições para essas isenções.

Or. en

Justificação

Só as substâncias registadas devem ser submetidas a autorização. As substâncias não 
registadas não podem, de qualquer modo, ser fabricadas ou importadas. A presente alteração 
é apresentada para efeitos de clarificação.
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9.11.2005 A6-0315/447

ALTERAÇÃO 447
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))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 447
ARTIGO 55, PONTO 2, PARÁGRAFO 1

2. Algumas utilizações ou categorias de 
utilizações poderão ser isentadas da 
obrigatoriedade da autorização. Ao 
determinar essas isenções, ter-se-á em conta, 
nomeadamente, o seguinte:

2. Algumas utilizações ou categorias de 
utilização e exposição poderão ser isentadas 
da obrigatoriedade da autorização. Ao 
determinar essas isenções, ter-se-á em conta, 
nomeadamente, o seguinte:

a) A legislação comunitária específica 
existente que imponha requisitos mínimos 
relacionados com a protecção da saúde ou 
do ambiente para a utilização da substância, 
como, por exemplo, limites de exposição 
profissional vinculativos, limites de 
emissões, etc.;

a) A legislação comunitária específica 
existente que imponha requisitos mínimos 
relacionados com a protecção da saúde ou 
do ambiente para a utilização da substância, 
como, por exemplo, limites de exposição 
profissional vinculativos, limites de 
emissões, etc.;

b) Obrigações legais existentes para que se 
tomem as medidas técnicas e de gestão 
apropriadas com vista a assegurar a 
conformidade com quaisquer normas 
pertinentes no domínio da saúde, da 
segurança e do ambiente em relação à 
utilização da substância.

b) Obrigações legais existentes para que se 
tomem as medidas técnicas e de gestão 
apropriadas com vista a assegurar a 
conformidade com quaisquer normas 
pertinentes no domínio da saúde, da 
segurança e do ambiente em relação à 
utilização da substância;
b bis) A proporcionalidade do risco para a 
saúde humana ou para o ambiente em 
função da forma física durante a 
utilização, como no caso dos metais 
maciços;
b ter) As medidas específicas de gestão do 
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risco que visem proteger a saúde e/ou o 
ambiente enunciadas no processo de 
registo.

Or. en/de

Justificação

Devem ser isentas as substâncias ou utilizações que já tenham sido devidamente controladas 
(por exemplo, com limites de exposição, utilizações em condições industriais bem 
controladas). Os riscos para a saúde humana e para o ambiente colocados pelos metais e 
pelas ligas dependem da forma que estes revestem. Regra geral, os seus efeitos tóxicos são 
avaliados em ensaios efectuados em metais sob a forma de pó fino. Os metais maciços têm 
características que geralmente apresentam menores riscos e, por esta razão, não devem ser 
tratados da mesma forma que os metais em pó. A aplicação das mesmas exigências 
regulamentares a ambas as formas é desproporcionada em relação ao risco potencial.
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9.11.2005 A6-0315/448

ALTERAÇÃO 448
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))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 448
ARTIGO 55, PONTO 3, ALÍNEA C BIS) (nova)

c bis) propriedades CMR das categorias 1 e 
2.

Or. en

Justificação

As substâncias CMR das categorias 1 e 2 devem ser incluídas nesta lista, uma vez que se 
trata de substâncias a incluir no anexo XIII (vide alíneas a), b) e c) do artigo 54º). A presente 
alteração está relacionada com as alterações apresentadas às disposições contidas no título 
VII: Autorização.
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9.11.2005 A6-0315/449

ALTERAÇÃO 449
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))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 449
ARTIGO 55, PONTO 3 BIS (novo)

3 bis. No prazo de seis meses a contar da 
data de conclusão do registo de 
determinadas substâncias que satisfaçam 
os critérios mencionados no artigo 54º, a 
Agência verificará se, no respeitante às 
utilizações ou categorias de utilização e de 
exposição indicadas pelo registando, são 
necessárias novas restrições ou 
modificações das restrições existentes, em 
conformidade com o título VIII. Quando a 
Agência considere que tais restrições são 
necessárias, recomendará o início de um 
procedimento de restrição nos termos dos 
artigos 66º a 70º. Quando, pelo contrário, a 
Agência considere que as utilizações 
indicadas pelo registando são objecto de 
controlo apropriado, recomendará que as 
mesmas sejam isentadas das restrições em 
causa, tendo em conta os requisitos 
previstos no nº 2 do artigo 55º. As decisões 
sobre as referidas isenções serão adoptadas 
em conformidade com o procedimento a 
que é feita referência no nº 3 do artigo 
130º.
A primeira, a segunda e a terceira frases 
não são aplicáveis quando a Agência tenha 
já recomendado a inclusão dessa mesma 
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substância como sendo prioritária em 
conformidade com o nº 3 do artigo 55º.
A primeira, a segunda e a terceira frases 
não são aplicáveis quando a Agência 
verifique que o processo apresentado para 
efeitos de registo dessa substância não 
contém indicações suficientes que 
justifiquem um processo de decisão 
acelerado. Esta decisão será comunicada 
aos registandos interessados. Os 
registandos serão convidados a 
pronunciar-se no prazo de três meses. A 
Agência actualizará a sua decisão tendo em 
conta as observações dos registandos.
Serão consideradas isentas na acepção do 
nº 2 do artigo 55º as utilizações indicadas 
pelo registando relativamente às quais a 
Agência não tenha, neste prazo de seis 
meses, formulado qualquer recomendação, 
nos termos da segunda ou da terceira 
frases, ou adoptado uma decisão, nos 
termos da quinta frase.

Or. en

Justificação

As restrições devem ter prioridade relativamente ao procedimento de autorização, dado 
propiciarem, mais rapidamente, de modo mais abrangente e uniforme a nível da UE, uma 
maior segurança para o ambiente e o consumidor. Com as suas duas fases, o procedimento 
de autorização é moroso e burocrático. A possibilidade de adopção de decisões no âmbito do 
procedimento de autorização apenas será ponderada quando não possa ser garantida 
segurança suficiente no âmbito de um procedimento de restrição.
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9.11.2005 A6-0315/450

ALTERAÇÃO 450
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))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 450
ARTIGO 57, PONTO 3, ALÍNEA B)

b) Os benefícios socioeconómicos 
decorrentes da sua utilização e as 
implicações socioeconómicas de uma recusa 
de autorização, demonstrados pelo 
requerente ou por outras partes interessadas;

b) Os benefícios socioeconómicos 
decorrentes da sua utilização e as 
implicações socioeconómicas e 
relacionadas com a sustentabilidade de 
uma recusa de autorização, demonstrados 
pelo requerente ou por outras partes 
interessadas;

Or. en

Justificação

O termo "socioeconómico" não abrange necessariamente a avaliação completa das 
implicações que devem ser tomadas em consideração. As implicações relacionadas com a 
sustentabilidade podem comportar uma avaliação de factores como a eficácia da utilização 
dos recursos, a eficiência energética, a eficácia em termos de gases com efeito de estufa, bem 
como a redução e a reciclagem dos resíduos. É necessário fazer expressamente referência às 
implicações relacionadas com a sustentabilidade, a fim de evitar que os resultados da 
avaliação induzam em erro ou não sejam eficazes. 
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9.11.2005 A6-0315/451

ALTERAÇÃO 451
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))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 451
ARTIGO 57, PONTO 3, ALÍNEA C)

c) A análise das alternativas, apresentada 
pelo requerente ao abrigo do n.º 5 do artigo 
59.º, e eventuais contributos de terceiros, 
apresentados ao abrigo do n.º 2 do artigo 
61.º;

c) A análise das alternativas, apresentada 
pelo requerente ao abrigo do nº 5 do artigo 
59º, e eventuais contributos de terceiros 
conformes com as normas científicas, 
apresentados ao abrigo do nº 2 do artigo 61º;

Or. en

Justificação

Os contributos de terceiros podem constituir um factor útil se forem conformes com as 
normas científicas.
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9.11.2005 A6-0315/452

ALTERAÇÃO 452
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))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 452
ARTIGO 57, PONTO 3, ALÍNEA D)

d) As informações disponíveis sobre os 
riscos para a saúde ou para o ambiente de 
quaisquer substâncias ou tecnologias 
alternativas. 

d) As informações disponíveis sobre os 
riscos para a saúde e para o ambiente e as 
implicações socioeconómicas e 
relacionadas com a sustentabilidade 
associados à utilização de quaisquer 
substâncias ou tecnologias alternativas. 

Or. en

Justificação

As implicações relacionadas com a sustentabilidade podem comportar uma avaliação de 
factores como a eficácia da utilização dos recursos, a eficiência energética, a eficácia em 
termos de gases com efeito de estufa, bem como a redução e a reciclagem dos resíduos. Para 
que as decisões possam ser adoptadas com base numa análise exaustiva, é necessário que 
sejam igualmente exigidas informações sobre os riscos para a saúde e para o ambiente, bem 
como sobre as implicações socioeconómicas e relacionadas com a sustentabilidade da 
utilização de substâncias ou tecnologias alternativas.
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9.11.2005 A6-0315/453

ALTERAÇÃO 453
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))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 453
ARTIGO 57, PONTO 6 

6. As autorizações poderão depender da 
satisfação de certas condições, incluindo a 
aplicação de períodos de revisão e/ou de 
controlo. As autorizações concedidas em 
conformidade com o n.º 3 estarão 
normalmente limitadas por um prazo.

6. As autorizações poderão depender da 
satisfação de certas condições, incluindo a 
aplicação de períodos de revisão e/ou de 
controlo. As autorizações concedidas em 
conformidade com o n.º 3 estarão sujeitas a 
uma revisão periódica que terá em conta o 
período de utilização específica e o ciclo de 
vida do produto.

Or. en

Justificação

A palavra "prazo" não tem um significado claro. Com efeito, é difícil saber se faz referência à 
data a partir da qual uma utilização deixará de ser autorizada (isto é, a data de expiração) 
ou à data a partir da qual a autorização da utilização será revista. A alteração garante que 
todas as autorizações concedidas ao abrigo do n° 3 do artigo 57° sejam revistas na data 
especificada no momento da concessão da autorização, sendo a decisão relativa à data de 
expiração da autorização adoptada caso a caso.


