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9.11.2005 A6-0315/539

ALTERAÇÃO 539
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE 

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 539
CONSIDERANDO 20

(20) Uma vez que os produtores e 
importadores de artigos devem ser 
responsáveis pelos mesmos, convém impor 
um requisito de registo de substâncias que 
possam ser libertadas por artigos. No caso 
das substâncias susceptíveis de serem 
libertadas por artigos em quantidades 
suficientemente elevadas e de uma forma 
que tenha efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente, a Agência 
deve ser notificada e estar dotada de 
competências para exigir a apresentação de 
um registo.

(20) Uma vez que os produtores e 
importadores de artigos devem ser 
responsáveis pelos mesmos, convém impor 
um requisito de registo de substâncias que 
possam ser libertadas por artigos. No caso 
das substâncias que preenchem os critérios 
do artigo 54° e, consequentemente, foram 
incluídas na lista das substâncias que 
cumprem os critérios para autorização 
(anexo XIII bis), ou das substâncias 
inscritas no anexo I da Directiva 
67/548/CEE, as autoridades competentes 
devem ser imediatamente informadas e 
consultadas e a Agência deve ser notificada. 
As disposições relativas à autorização 
aplicam-se aos produtores e importadores 
dessas substâncias logo que estas sejam 
incluídas na lista das substâncias sujeitas a 
autorização (anexo XIII ter).

Or. en

Justificação

Os artigos representam uma importante fonte de exposição aos produtos químicos. Uma 
quantidade importante de artigos vendidos na UE é importada. Estes artigos devem cumprir 
as mesmas normas de segurança que os artigos fabricados na UE. Com as disposições 
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aprovadas em comissão, os produtos importados podem continuar a conter muitas 
substâncias perigosas sem que se saiba. Todas as substâncias perigosas presentes em artigos 
acima de uma determinada concentração deveriam estar sujeitas às obrigações de 
notificação. Só assim será criada uma igualdade de condições entre os produtores da UE e os 
importadores.
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9.11.2005 A6-0315/540

ALTERAÇÃO 540
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE 

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 540
CONSIDERANDO 24 BIS (novo)

(24 bis) É conveniente impor uma 
obrigação de notificação de substâncias de 
tonelagens mais baixas, a fim de saber que 
substâncias são efectivamente produzidas e 
que informações estão disponíveis sobre as 
mesmas.

Or. en

Justificação

É conveniente introduzir no sistema REACH um requisito de notificação de substâncias em 
quantidades compreendidas entre 10 kg e uma tonelada por ano, a fim de ter conhecimento 
do total das substâncias existentes que são efectivamente produzidas e que informações estão 
disponíveis sobre as mesmas. No âmbito do actual sistema REACH, apenas teríamos 
conhecimento de cerca de 30 000 substâncias produzidas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada. Contudo, o Inventário Europeu das Substâncias Químicas 
Existentes no Mercado (EINECS) inclui mais de 100 000 substâncias existentes. 
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9.11.2005 A6-0315/541

ALTERAÇÃO 541
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE 

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 541
CONSIDERANDO 31

(31) Tendo em vista a criação de um sistema 
harmonizado e simples, todos os registos 
devem ser apresentados à Agência. Para 
assegurar uma abordagem coerente e uma 
utilização eficaz dos recursos, a Agência 
deve verificar se todos os registos estão 
completos e assumir a responsabilidade por 
uma eventual rejeição final dos registos.

(31) Tendo em vista a criação de um sistema 
harmonizado e simples, todos os registos 
devem ser apresentados à Agência. Para 
assegurar que todos os registos são 
coerentes, completos e de boa qualidade, 
deve ser efectuada uma auditoria 
independente antes da sua apresentação à 
Agência. A Agência deve assumir a 
responsabilidade por uma eventual rejeição 
final dos registos.

Or. en

Justificação

Actualmente, não é obrigatório avaliar a qualidade e o conteúdo dos dossiês de registo, uma 
vez que a Agência apenas verifica se estes estão completos (n.° 2 do artigo 18.°). Dado que 
uma avaliação recentemente efectuada pelas autoridades competentes dos Estados-Membros 
revelou que apenas 31% das fichas de segurança possuíam um rigor absoluto, é essencial 
efectuar uma auditoria independente antes da apresentação de um registo à Agência, por 
forma a facilitar a sua tarefa.
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9.11.2005 A6-0315/542

ALTERAÇÃO 542
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE 

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 542
CONSIDERANDO 41 BIS (novo)

(41 bis) A comunicação dos riscos constitui 
um aspecto essencial do processo de 
informação e aconselhamento sobre a 
maneira de gerir os riscos potenciais e, 
desse modo, utilizar uma substância ou 
preparação com segurança e eficácia.  Esta 
comunicação exige o conhecimento, por 
parte dos fabricantes, das necessidades de 
informação dos utilizadores e a prestação 
subsequente dessa informação, 
aconselhamento e ajuda tendo em vista 
uma utilização segura da substância ou 
preparação pelo utilizador final.  É 
conveniente desenvolver um sistema de 
comunicação apropriado baseado no risco, 
para além dos actuais sistemas de 
rotulagem,  que inclua a prestação de 
informações suplementares, 
nomeadamente através de sítios Web e de 
campanhas educativas, a fim de dar 
cumprimento ao direito de os consumidores 
serem informados sobre as substâncias e 
preparações que utilizam.  Esse sistema 
deveria ser desenvolvido pela indústria, o 
que proporcionaria os fundos necessários 
para garantir a plena participação no 
desenvolvimento dos grupos de 
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consumidores pertinentes. Tal seria 
susceptível de reforçar a utilização segura 
destes produtos e a confiança nos mesmos. 
Este sistema poderá ajudar as organizações 
de consumidores a definir um quadro que 
responda às verdadeiras preocupações dos 
consumidores através do REACH e ajudar 
a indústria a reforçar a confiança dos 
consumidores na utilização de substâncias 
e preparações químicas.

Or. en

Justificação

Há que clarificar a alteração 30 aprovada pela comissão ENVI. Em conformidade com a 
confirmação da Unilever, que está na origem da alteração de base, a nova comunicação dos 
riscos deve ser entendida como mais um instrumento em relação às actuais exigências em 
matéria de rotulagem. Tal deverá ser explicitado na alteração. O desenvolvimento destes 
instrumentos de comunicação deverá processar-se com a plena participação dos grupos de 
consumidores pertinentes.
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9.11.2005 A6-0315/543

ALTERAÇÃO 543
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE 

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 543
CONSIDERANDO 89

(89) Os recursos devem concentrar-se nas 
substâncias que suscitem maiores 
preocupações. Uma substância só deve ser 
inscrita no anexo I da Directiva 
67/548/CEE se cumprir os critérios de 
classificação como cancerígena, 
mutagénica ou tóxica para a reprodução 
das categorias 1, 2 ou 3 ou como alergéneo 
respiratório. Devem estabelecer-se 
disposições para que as autoridades 
competentes possam apresentar propostas à 
Agência. A Agência deve pronunciar-se 
sobre a proposta, devendo as partes 
interessadas ter a oportunidade de fazer 
observações. A Comissão deverá, 
posteriormente, tomar uma decisão.

(89) Para que os Estados-Membros tenham 
a oportunidade de apresentar propostas 
relativas a uma classificação harmonizada 
de uma substância inscrita no anexo I da 
Directiva 67/548/CEE ou no anexo I da 
Directiva 1999/45/CE, devem elaborar um 
processo em conformidade com requisitos 
pormenorizados. O processo deve justificar 
a actuação a nível comunitário. A Agência 
deve pronunciar-se sobre a proposta, 
devendo as partes interessadas ter a 
oportunidade de fazer observações. A 
Comissão deverá, posteriormente, tomar 
uma decisão.

Or. en

Justificação

Limitar a classificação harmonizada às substâncias CMR e aos alergéneos respiratórios é 
demasiado restritivo. Existem muitos outros efeitos importantes sobre a saúde humana e o 
ambiente. A classificação é uma questão demasiado controversa para ser deixada ao simples 
critério da indústria. A classificação harmonizada permite resolver diferendos sem recorrer 
aos tribunais e, por conseguinte, poupar recursos.



AM\588492PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

9.11.2005 A6-0315/544

ALTERAÇÃO 544
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE 

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 544
CONSIDERANDO 90

(90) Os relatórios sobre a aplicação do 
regulamento, apresentados periodicamente 
pelos Estados-Membros e pela Agência, 
serão um meio indispensável para 
acompanhar a aplicação da legislação em 
matéria de produtos químicos, bem como as 
tendências neste domínio; as conclusões 
extraídas dos resultados dos relatórios serão 
instrumentos úteis e práticos para a revisão 
do regulamento e, se necessário, para a 
formulação de propostas de alterações.

(90) Os relatórios sobre a aplicação do 
regulamento, apresentados periodicamente 
pelos Estados-Membros e pela Agência, 
serão um meio indispensável para 
acompanhar a aplicação da legislação em 
matéria de produtos químicos, bem como as 
tendências neste domínio; as conclusões 
extraídas dos resultados dos relatórios serão 
instrumentos úteis e práticos para a revisão 
do regulamento e, se necessário, para a 
formulação de propostas de alterações. Para 
o efeito, a Comissão procederá a uma 
avaliação ex post do impacto do 
regulamento cinco anos após a sua 
aplicação, para verificar se os objectivos 
inicialmente fixados foram atingidos, se os 
mesmos permitiram assegurar um nível 
elevado de protecção da saúde humana e 
do ambiente e se o funcionamento do 
mercado interno, bem como a respectiva 
concorrência, foram preservados.

Or. en
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Justificação

Modificação da alteração 51 da comissão. Tendo em conta a importância do sistema 
regulamentar instituído pelo regulamento REACH, é necessário avaliar os resultados obtidos 
durante os cinco primeiros anos de aplicação, a fim de verificar se os objectivos iniciais 
foram atingidos e, no caso contrário, proceder aos ajustamentos necessários. A avaliação ex 
post do impacto deverá ter em conta os efeitos, não só no mercado interno, mas também no 
nível de protecção da saúde humana e do ambiente.
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9.11.2005 A6-0315/545

ALTERAÇÃO 545
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE 

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 545
ARTIGO 2

1. O presente regulamento não se aplica: 1. O presente regulamento não se aplica:

a) A substâncias radioactivas abrangidas 
pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 96/29/Euratom do Conselho;

a) A substâncias radioactivas abrangidas 
pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 96/29/Euratom do Conselho;

b) A substâncias estremes, em preparações 
ou em artigos que estejam submetidas a um 
controlo aduaneiro, desde que não sejam 
objecto de qualquer tratamento ou 
transformação, e que se encontrem em 
armazenagem temporária, numa zona franca 
ou num entreposto franco tendo em vista a 
sua reexportação, ou em trânsito;

b) A substâncias estremes, em preparações 
ou em artigos que estejam submetidas a um 
controlo aduaneiro, desde que não sejam 
objecto de qualquer tratamento ou 
transformação, e que se encontrem em 
armazenagem temporária, numa zona franca 
ou num entreposto franco tendo em vista a 
sua reexportação, ou em trânsito;

c) A produtos intermédios não isolados; c) A produtos intermédios não isolados;

c bis) Aos géneros alimentícios, na acepção 
do Regulamento (CE) n° 178/2002;
c ter) Aos aditivos alimentares, na acepção 
da Directiva 89/107/CEE do Conselho, de 
21 de Dezembro de 1988;
c quater) Às substâncias aromatizantes, na 
acepção da Directiva 88/388/CEE do 
Conselho, de 22 de Junho de 1988;
c quinquies) Aos aditivos na alimentação 
para animais, na acepção do Regulamento 
(CE) nº 1831/2003 do Parlamento Europeu 
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e do Conselho, de 22 de Setembro de 2003.
1 bis. (100 bis) Os resíduos, tal como 
definidos na Directiva 75/442/CEE, de 15 
de Julho de 19751 , na sua forma alterada, 
não constituem substâncias, preparações 
ou artigos na acepção do artigo 3º do 
presente regulamento.

2. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo:

2. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo:

a) Da Directiva 89/391/CEE do Conselho; a) Da legislação comunitária relativa à 
saúde e à segurança no trabalho;

b) Da Directiva 90/394/CEE;
c) Da Directiva 98/24/CE do Conselho;
d) Da legislação comunitária relativa ao 
transporte ferroviário, rodoviário, por via 
navegável interior, marítimo e aéreo de 
substâncias perigosas e de substâncias 
perigosas em preparações.

d) Da legislação comunitária relativa ao 
transporte ferroviário, rodoviário, por via 
navegável interior, marítimo e aéreo de 
substâncias perigosas e de substâncias 
perigosas em preparações;

d bis) Das proibições e restrições previstas 
na Directiva 76/768/CEE do Conselho, de 
27 de Julho de 1976, relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-
Membros respeitantes aos produtos 
cosméticos2, na sua forma alterada, 
relativas:
i) à proibição de ensaios em animais para 
os produtos cosméticos acabados e para os 
ingredientes ou combinações de 
ingredientes desses produtos; e
ii) à colocação no mercado de produtos 
cosméticos cujos ingredientes ou 
combinações de ingredientes, ou a sua 
formulação final, tenham sido testados em 
animais.
Na medida em que uma substância 
utilizada exclusivamente como ingrediente 
cosmético seja abrangida pelo presente 
regulamento, não serão permitidos ensaios 
em animais que sejam proibidos nos termos 
da Directiva 76/768/CEE na sua versão 
alterada para efeitos da avaliação exigida 
pelo presente regulamento respeitante a 
essa substância.
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d ter) Da legislação comunitária relativa ao 
ambiente.
________________________

1 JO L 194 de 25.7.1975, p. 39.2 JO L 262 de 
27.9.1976, p. 169.

Or. en

Justificação

Modificação da alteração 65 para clarificar o estatuto dos resíduos no contexto do REACH 
em conformidade com a formulação adoptada pelo Conselho.  A fase de resíduo é uma parte 
importante do ciclo de vida de uma substância, pelo que deve ser tida em conta no relatório 
de segurança química. Os resíduos não devem, por conseguinte, ser excluídos do REACH. 
Em contrapartida, cumprirá deixar claro que os resíduos não necessitam de registo.
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9.11.2005 A6-0315/546

ALTERAÇÃO 546
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE, 

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 546
ARTIGO -5 (novo)

Artigo -5
Notificação de substâncias de baixo volume
1. Qualquer fabricante ou importador de 
uma substância em quantidades 
compreendidas entre 10 kg e uma tonelada 
por ano apresentará à Agência uma 
notificação respeitante a essa substância.
2. A notificação de uma substância em 
quantidades compreendidas entre 10 kg e 
uma tonelada por ano incluirá todas as 
seguintes informações, no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, na medida 
em que o fabricante possa apresentá-las 
sem a realização de ensaios adicionais:
a) A identidade do fabricante ou 
importador, conforme especificado no 
ponto 1 do anexo IV;
b) A identidade da substância, conforme 
especificado no ponto 2.1 do anexo IV;
c) A classificação da substância;
d) Todas as informações existentes sobre as 
propriedades físico-químicas, ambientais 
ou em termos de saúde humana da 
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substância.

Or. en

Justificação

É conveniente introduzir no sistema REACH um requisito de notificação de substâncias em 
quantidades compreendidas entre 10 kg e uma tonelada por ano, a fim de ter conhecimento 
do total das substâncias existentes que são efectivamente produzidas e que informações estão 
disponíveis sobre as mesmas. No âmbito do actual sistema REACH, apenas teríamos 
conhecimento de cerca de 30 000 substâncias produzidas em quantidades iguais ou 
superiores a uma tonelada. Contudo, o Inventário Europeu das Substâncias Químicas 
Existentes no Mercado (EINECS) inclui mais de 100 000 substâncias existentes.
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9.11.2005 A6-0315/547

ALTERAÇÃO 547
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE, 

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 547
ARTIGO 5, NÚMERO 4 BIS (novo)

4 bis. Todos os pedidos de registo serão 
objecto de uma auditoria independente 
antes da sua apresentação à Agência, e o 
relatório de auditoria será apresentado à 
Agência em simultâneo com o pedido de 
registo. A auditoria constitui garante de 
que o registo está completo e é de boa 
qualidade. A auditoria é executada por 
uma organização independente do 
registando, mas os encargos são suportados 
pelo registando. A Agência elabora 
orientações relativas a estas auditorias de 
qualidade.

Or. en

Justificação

Actualmente, não é obrigatório avaliar a qualidade e o conteúdo dos dossiês de registo, uma 
vez que a Agência apenas verifica se estes estão completos (n.° 2 do artigo 18.°). Dado que 
uma avaliação recentemente efectuada pelas autoridades competentes dos Estados-Membros 
revelou que apenas 31% das fichas de segurança possuíam um rigor absoluto, é essencial 
efectuar uma auditoria independente antes da apresentação de um registo à Agência, por 
forma a garantir a exactidão dos processos de registo.
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9.11.2005 A6-0315/548

ALTERAÇÃO 548
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE, 

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 548
ARTIGO 6

1. Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nesses artigos 
caso se verifiquem todas as condições 
seguintes:

1. Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nesses 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, sendo cada tipo de artigo considerado 
separadamente,

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 substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,

c) a substância se destinar a ser libertada em 
condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis.

c) a substância se destinar a ser libertada em 
condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis.

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. Qualquer produtor ou importador de 
artigos notificará a Agência de qualquer 
substância incluída no anexo XIII bis e de 
qualquer substância classificada como 
perigosa no Anexo I da Directiva 
67/548/CEE contida nesses artigos, nos 
termos do disposto no n.º 3, se:

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 

a) a substância estiver presente em 
quantidades superiores a um limite de 
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tonelada por produtor ou importador por 
ano,

concentração de 0,1% no tocante às 
substâncias referidas nas alíneas d), e) e f) 
do artigo 54º,

b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,

b) a substância estiver presente em 
quantidades superiores aos limites de 
concentração especificados na Directiva 
1999/45/CE para a classificação como 
perigosa, no tocante a todas as outras 
substâncias,

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) se o produtor ou importador não puder 
excluir a exposição do público ou do 
ambiente à substância durante todo o ciclo 
de vida do artigo.

d) a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.
3. Se se verificarem as condições enunciadas 
no n.º 2, as informações a notificar, 
apresentadas no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o 
artigo 108.º, incluirão o seguinte:

3. Se se verificarem as condições enunciadas 
no n.º 2, as informações a notificar, 
apresentadas no formato especificado pela 
Agência em conformidade com o 
artigo 108.º, incluirão o seguinte:

a) A identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;

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;

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;

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

d) A classificação da substância; d) A classificação da substância;

e) Uma breve descrição da(s) utilização(ões) 
do artigo;

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.

f) A gama de tonelagem da substância, por 
exemplo: 1-10 toneladas, 10-100 toneladas, 
etc.

4. A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos registem, nos termos 
do disposto no presente título, qualquer 
substância contida nesses artigos e 
notificada nos termos do n.º 3.

4. A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos registem, nos termos 
do disposto no presente título, qualquer 
substância contida nesses artigos e 
notificada nos termos do n.º 3 se tiver razões 
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para suspeitar que:

(i) a substância apresenta um risco para a 
saúde humana ou o ambiente;
c) a substância não foi registada para a 
utilização em questão.

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.

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.

6. Os n.ºs 1 a 4 aplicar-se-ão três meses após 
o fim do prazo especificado no n.º 3 do 
artigo 21.º.

6. Os n.ºs 1 e 4 aplicar-se-ão três meses após 
o fim do prazo especificado no n.º 3 do 
artigo 21.º.

Os nºs 2 e 3 aplicar-se-ão às substâncias 
contidas em artigos que satisfazem os 
critérios do artigo 54º ou que figuram no 
anexo I da Directiva 67/548/CEE três 
meses após a inclusão dessas substâncias 
no anexo XIII bis.
6 bis. Quando uma substância for incluída 
no anexo XIII ter, a Agência notificará 
desse facto todos os produtores e 
importadores de artigos que contenham 
essa substância. O título VII do presente 
regulamento aplica-se mutatis mutandis ao 
produtor e importador de artigos que 
contenham essa substância, a partir da 
data de notificação.

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.

7. Quaisquer medidas para a aplicação dos 
n.ºs 1 a 6 bis serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 3 do artigo 130.º.

7 bis. A Agência fornecerá orientações 
para ajudar os produtores e importadores 
de artigos, assim como as autoridades 
competentes.

Or. en

Justificação

Os artigos representam uma importante fonte de exposição aos produtos químicos. Uma 
quantidade importante de artigos vendidos na UE é importada. Estes artigos devem cumprir 
as mesmas normas de segurança que os artigos fabricados na UE. Com as disposições 
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aprovadas em comissão, os produtos importados podem continuar a conter muitas 
substâncias perigosas sem que se saiba. Todas as substâncias perigosas presentes em artigos 
acima de uma determinada concentração deveriam estar sujeitas às obrigações de 
notificação. Só assim será criada uma igualdade de condições entre os produtores da UE e os 
importadores.
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9.11.2005 A6-0315/549

ALTERAÇÃO 549
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE, 

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 549
ARTIGO 12, NÚMERO 1 

1. Desde que estejam satisfeitas as condições 
fixadas no anexo IX, a informação sobre as 
propriedades intrínsecas das substâncias 
pode ser produzida por outros meios além 
dos ensaios, nomeadamente através da 
utilização de modelos de relações 
qualitativas ou quantitativas 
estrutura/actividade ou a partir de 
substâncias estruturalmente relacionadas.

1. Desde que estejam satisfeitas as condições 
fixadas no anexo IX, a informação sobre as 
propriedades intrínsecas das substâncias, em 
particular sobre a toxicidade para o ser 
humano, será produzida, sempre que 
possível, por outros meios além dos ensaios 
em animais vertebrados, nomeadamente 
através da utilização de modelos de relações 
qualitativas ou quantitativas 
estrutura/actividade ou a partir de 
substâncias estruturalmente relacionadas, ou 
da toxicogenómica.

Or. en

Justificação

Para além das questões relacionadas com os ensaios em animais vertebrados, a validade 
para os humanos dos testes em animais coloca inúmeros problemas científicos.  As 
informações acerca das propriedades das substâncias deveriam, por conseguinte, assentar 
em métodos alternativos como as (Q)SAR, mas também em formas novas e promissoras de 
testar as substâncias químicas avaliando os seus efeitos através das reacções de genes 
marcadores.
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9.11.2005 A6-0315/550

ALTERAÇÃO 550
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE, 

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 550
ARTIGO 12, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. Dar-se-á prioridade aos métodos in 
vitro, à utilização de relações 
(quantitativas) estrutura/actividade 
((Quantitative) Structure Activity 
Relationships - (Q)SAR) e à 
toxicogenómica. Neste sentido, a Comissão 
porá à disposição das empresas uma lista 
de testes, bases de dados e modelos 
aprovados.

Or. en

Justificação

Modificação da alteração 106 no sentido de incluir a toxicogenómica como prioridade e 
deslocação do texto para o Artigo 12º, dado não fazer sentido no Artigo 11º tal como 
aprovado em comissão.
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9.11.2005 A6-0315/551

ALTERAÇÃO 551
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE, 

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 551
ARTIGO 21, NÚMERO 1, ALÍNEA A BIS) (nova)

a bis) substâncias de integração 
progressiva classificadas como muito 
tóxicas para os organismos aquáticos 
podendo causar efeitos nefastos a longo 
prazo no ambiente aquático (R50/-53), em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE, 
fabricadas na Comunidade ou importadas 
em quantidades iguais ou superiores a 1 
tonelada por ano por fabricante ou 
importador;

Or. en

Justificação

Trata-se de uma abordagem alternativa à alteração 120 aprovada pela Comissão do 
Ambiente, acrescentando substâncias que suscitam uma grande preocupação à primeira fase 
de registo. Uma vez que os prazos de registo têm de ser claros, é mais adequado mencionar 
substâncias já classificadas, em vez de propriedades que com frequência ainda não são 
conhecidas.
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9.11.2005 A6-0315/552

ALTERAÇÃO 552
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE, 

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 552
TÍTULO VI

AUTORIDADE COMPETENTE AVALIAÇÃO

Or. en

Justificação

O Título VI trata da avaliação. Uma vez que, em qualquer modelo, a Agência e os Estados-
Membros irão cooperar, não se afigura adequado referir explicitamente uma das autoridades 
neste título.  
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9.11.2005 A6-0315/553

ALTERAÇÃO 553
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE, 

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 553
ARTIGO 53, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. A importação e colocação no 
mercado de um artigo que contenha uma 
substância constante do Anexo XIII bis 
serão consideradas utilização dessa 
substância.

Or. en

Justificação

A proposta REACH não contém disposições aplicáveis aos artigos de importação que 
contenham substâncias que suscitam uma grande preocupação, que estão sujeitas a 
autorização. Os importadores de tais artigos devem estar sujeitos às mesmas obrigações que 
os outros produtores da UE, a fim de garantir uma protecção eficaz da saúde humana e do 
ambiente. Não rectificar esta situação faria pesar uma séria ameaça sobre a protecção da 
saúde e do ambiente e a competitividade de alguns sectores industriais específicos.
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9.11.2005 A6-0315/554

ALTERAÇÃO 554
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE, 

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 554
ARTIGO 54, ALÍNEA C BIS) (novo)

c bis) Substâncias que satisfaçam os 
critérios de classificação como alergéneas, 
de acordo com a Directiva 67/548/CEE;

Or. en

Justificação

As substâncias alergéneas devem ser acrescentadas ao âmbito de autorização. Tal está em 
conformidade com a posição conjunta do Governo alemão, da Associação das Indústrias 
Químicas Alemãs (VCI) e do Sindicato da Indústria Mineira, Química e da Energia (IgBCE).
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9.11.2005 A6-0315/555

ALTERAÇÃO 555
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE, 

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 555
ARTIGO 54, ALÍNEA C TER) (novo)

c ter) Substâncias que satisfaçam os 
critérios de classificação como nocivas, de 
acordo com a Directiva 67/548/CEE, e 
substâncias muito tóxicas de inalação 
crónica da categoria T, R 48;

Or. en

Justificação

As substâncias muito tóxicas de inalação crónica devem ser acrescentadas ao âmbito de 
autorização. Tal está em conformidade com a posição conjunta do Governo alemão, da 
Associação das Indústrias Químicas Alemãs (VCI) e do Sindicato da Indústria Mineira, 
Química e da Energia (IgBCE).
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9.11.2005 A6-0315/556

ALTERAÇÃO 556
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE, 

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 556
ARTIGO 56, N° -1 (novo)

-1. As substâncias mencionadas nas alíneas 
a), b), c), c bis) e c ter) do artigo 54º serão 
incluídas no Anexo XIII bis.

Or. en

Justificação

Ligada às alterações dos mesmos autores que introduzem duas novas alíneas no artigo 54.º.
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9.11.2005 A6-0315/557

ALTERAÇÃO 557
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE, 

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 557
ARTIGO 74, NÚMERO 2, ALÍNEA D BIS) (nova)

d bis) um programa de trabalho plurianual 
que deverá ser objecto de uma revisão 
regular.

Or. en

Justificação

Modificação da alteração 266 da comissão. A Agência tem múltiplas tarefas, a totalidade das 
quais deve figurar no seu programa de trabalho que deve ser objecto de uma revisão regular.
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9.11.2005 A6-0315/558

ALTERAÇÃO 558
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE, 

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 558
ARTIGO 112, NÚMERO 1 

1. Após a entrada em vigor do presente 
regulamento, só será introduzida a 
classificação e rotulagem harmonizadas a 
nível comunitário no anexo I da Directiva 
67/548/CEE para a classificação de uma 
substância como cancerígena, mutagénica ou 
tóxica para a reprodução das categorias 1, 2 
ou 3 ou como alergéneo respiratório. Para o 
efeito, as autoridades competentes dos 
Estados-Membros poderão apresentar à 
Agência propostas para uma classificação e 
rotulagem harmonizadas de acordo com o 
anexo XIV.

1. Após a entrada em vigor do presente 
regulamento, será introduzida a classificação 
e rotulagem harmonizadas a nível 
comunitário no anexo I da Directiva 
67/548/CEE para a classificação de uma 
substância como cancerígena, mutagénica ou 
tóxica para a reprodução das categorias 1, 2 
ou 3 ou como alergéneo respiratório. A 
classificação e rotulagem harmonizadas no 
tocante a outros efeitos poderão também 
ser acrescentadas ao anexo I da Directiva 
67/548/CEE.  Para o efeito, as autoridades 
competentes dos Estados-Membros poderão 
apresentar à Agência propostas para uma 
classificação e rotulagem harmonizadas de 
acordo com o anexo XIV.

Or. en

Justificação

É inaceitável limitar a classificação harmonizada às substâncias carcinogénicas, 
mutagénicas e tóxicas para a reprodução e aos alergéneos respiratórios. Há muitos outros 
impactos extremamente importantes na saúde humana e no ambiente. A classificação é uma 
questão demasiado controversa para ser deixada ao simples critério da indústria. A 
classificação harmonizada permite resolver diferendos sem recorrer aos tribunais e, por 
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conseguinte, poupar recursos. Além disso, a classificação das preparações determina se deve 
ser efectuada uma avaliação da segurança química (artigo 29°), pelo que importa dispor de 
uma classificação harmonizada para evitar incertezas e conflitos.
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9.11.2005 A6-0315/559

ALTERAÇÃO 559
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE, 

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 559
ARTIGO 114 BIS (novo)

Artigo 114º bis
Disposições específicas para a informação 

do grande público
1. Sem prejuízo das actuais disposições em 
matéria de rotulagem previstas pela 
Directiva 67/548/CEE e pela Directiva 
1999/45/CE, no intuito de facilitar a 
utilização segura e sustentável, pelos 
consumidores, das substâncias químicas e 
preparações, os fabricantes facultarão 
informações assentes no risco através de 
rótulos apostos na embalagem de cada 
unidade colocada no mercado para venda 
aos consumidores, que indiquem os riscos 
associados à utilização aconselhada ou a 
situações previsíveis de utilização 
inadequada.  O rótulo será acompanhado, 
se for caso disso, pela utilização de outros 
canais de comunicação, como sítios Web, 
que facultem informações mais 
pormenorizadas sobre a segurança e a 
utilização da substância ou da preparação.
2.  As Directivas 1999/45/CE e 
1967/548/CEE são alteradas em 
conformidade.
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Or. en

Justificação

Há que clarificar a alteração 298 aprovada pela comissão ENVI. Em conformidade com a 
confirmação da Unilever, que está na origem da alteração de base, a nova comunicação dos 
riscos deve ser entendida como mais um instrumento em relação às actuais exigências em 
matéria de rotulagem. Tal deverá ser explicitado na alteração.
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9.11.2005 A6-0315/560

ALTERAÇÃO 560
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE, 

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 560
ARTIGO 115

1. O acesso às informações não 
confidenciais apresentadas nos termos do 
presente regulamento será permitido, no 
tocante a documentos detidos pela Agência, 
em conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho. A Agência disponibilizará essas 
informações mediante pedido, nos termos 
do n.º 2, alínea d), do artigo 73.º. 

1. A Agência disponibilizará ao público, 
através da Internet, as informações 
prestadas em conformidade com o presente 
Regulamento e identificadas no nº 1 do 
artigo 116º, nos termos do n.º 2, alínea d), 
do artigo 73.º. 

1 bis. Sem prejuízo do disposto no artigo 
116º, o acesso às informações será 
garantido relativamente aos documentos na 
posse da Agência nos termos do 
Regulamento (CE) Nº 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

2. Sempre que se fizer à Agência um pedido 
de acesso a documentos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001, aquela 
deve fazer a consulta a terceiros prevista no 
n.º 4 do artigo 4.º do referido regulamento, 
em conformidade com o segundo e o 
terceiro parágrafos.

2. Sempre que se fizer à Agência um pedido 
de acesso a documentos que não estão 
disponíveis ao público ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001, aquela 
deve fazer a consulta a terceiros prevista no 
n.º 4 do artigo 4.º do referido regulamento, 
em conformidade com o segundo e o 
terceiro parágrafos.

A Agência informará o registando, o 
potencial registando, o utilizador a jusante, o 
requerente ou outro interessado directo no 

A Agência informará de imediato o 
registando, o potencial registando, o 
utilizador a jusante, o requerente ou 
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pedido. O interessado directo pode 
apresentar uma declaração no prazo de 30 
dias identificando as informações abrangidas 
pelo pedido que entender serem 
comercialmente sensíveis e cuja divulgação 
pode prejudicá-lo a nível comercial e que, 
por conseguinte, pretende manter em 
segredo relativamente a terceiros, com 
excepção das autoridades competentes, da 
Agência e da Comissão. Esses casos devem 
ser justificados.

qualquer outro interessado directo no 
pedido.  O interessado directo pode 
apresentar uma declaração à Agência no 
prazo de 10 dias úteis após a comunicação 
da Agência, identificando as informações 
abrangidas pelo pedido que entender serem 
comercialmente sensíveis e cuja divulgação 
pode prejudicá-lo a nível comercial e que, 
por conseguinte, pretende manter em 
segredo relativamente a terceiros, com 
excepção das autoridades competentes, da 
Agência e da Comissão. Esses casos devem 
ser justificados.

Essa declaração será analisada pela Agência, 
que decidirá, com base na justificação 
apresentada, da aceitação da declaração 
antes de decidir conceder ou não o pedido de 
acesso a documentos. A Agência informará 
o interessado directo que pode, em 
conformidade com os artigos 87º, 88º e 89º, 
interpor recurso junto da Câmara de 
Recurso contra qualquer decisão da 
Agência de não aceitar a declaração, no 
prazo de 15 dias após a decisão. Esse 
recurso terá um efeito suspensivo. A 
Câmara de Recurso tomará uma decisão no 
prazo de 30 dias.

Essa declaração será analisada pela Agência, 
que decidirá, com base na justificação 
apresentada, da aceitação da declaração 
antes de decidir conceder ou não o pedido de 
acesso a documentos. O requerente será 
normalmente informado da decisão da 
Agência no prazo de um mês após a 
recepção do pedido.  Em circunstâncias 
excepcionais, como no caso de um 
documento longo ou de um grande número 
de documentos, o prazo poderá ser 
prorrogado por mais um mês. O requerente 
será notificado desta prorrogação 
antecipadamente e ser-lhe-á dada a 
justificação para a prorrogação.
Caso pretenda garantir o acesso a um 
documento apesar de um interessado 
directo ter apresentado uma declaração em 
contrário, a Agência informará esse 
interessado da sua intenção de revelar o 
documento no termo de um prazo de dez 
dias úteis e chamará a sua atenção para as 
vias de que dispõe para se opor a essa 
revelação.

3. O acesso às informações não 
confidenciais apresentadas nos termos do 
presente regulamento será permitido, no 
tocante a documentos detidos pelas 
autoridades competentes dos Estados-
Membros, em conformidade com a Directiva 
2003/4/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho. Os Estados-Membros 
assegurarão o estabelecimento de um 

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 116.º, 
o acesso às informações não confidenciais 
apresentadas nos termos do presente 
regulamento será permitido, no tocante a 
documentos detidos pelas autoridades 
competentes dos Estados-Membros, em 
conformidade com a Directiva 2003/4/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. 
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sistema mediante o qual qualquer parte 
interessada possa interpor recurso, com 
efeito suspensivo, contra decisões tomadas 
em relação ao acesso a documentos. 

4. Enquanto um recurso estiver pendente 
ou ainda possa ser interposto, a Agência 
bem como qualquer autoridade competente 
de um Estado-Membro continuarão a 
considerar as informações em causa como 
confidenciais.
5. A Agência e todas as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
aplicarão o artigo 116.º do presente 
regulamento ao tomarem uma decisão ao 
abrigo do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 
1049/2001 e do artigo 4.º da Directiva 
2003/4/CE, respectivamente. No entanto, 
quando os Estados-Membros tiverem 
recebido as informações através da Agência, 
esta tomará a decisão de autorizar ou recusar 
o acesso, em conformidade com os n.os 4 e 
5 do artigo 4.º do Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001.

5. A Agência e todas as autoridades 
competentes dos Estados-Membros 
aplicarão o artigo 116.º do presente 
regulamento ao tomarem uma decisão ao 
abrigo do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 
1049/2001 e do artigo 4.º da Directiva 
2003/4/CE, respectivamente. No entanto, 
quando os Estados-Membros tiverem 
recebido as informações através da Agência, 
esta tomará a decisão de autorizar ou recusar 
o acesso total ou parcial, em conformidade 
com os n.os 4 e 5 do artigo 4.º do 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001.

6. Qualquer recusa total ou parcial por 
parte da Agência do acesso a documentos 
nos termos do artigo 8.º do Regulamento 
(CE) n.º 1049/2001 pode ser objecto de 
recurso mediante uma queixa ao Provedor 
de Justiça ou à Câmara de Recurso, em 
conformidade com os artigos 87.º, 88.º e 
89.º.
7. O Conselho de Administração adoptará 
disposições para aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001 no prazo 
de seis meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

7. O Conselho de Administração adoptará 
disposições para aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001 no prazo 
de seis meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Melhoria da alteração relativamente à alteração aprovada em comissão, em conformidade 
com a proposta da Presidência britânica.
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9.11.2005 A6-0315/561

ALTERAÇÃO 561
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE,

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 561
ARTIGO 116, NÚMERO 2, ALÍNEA A)

a) Os pormenores acerca da composição 
completa de uma preparação;

a) Os pormenores quantitativos acerca da 
composição completa de uma preparação;

Or. en

Justificação

A informação ao público sobre a composição integral das preparações já se encontra 
estabelecida para os produtos cosméticos e os detergentes. Por conseguinte, o carácter 
confidencial deveria limitar-se aos dados quantitativos, caso contrário essa regra poderia ser 
posta em causa.
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9.11.2005 A6-0315/562

ALTERAÇÃO 562
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE,

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 562
ARTIGO 128

Os anexos podem ser modificados, em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 3 do artigo 130.º.

O Anexo X pode ser modificado, em 
conformidade com o procedimento referido 
no n.º 3 do artigo 130.º.

Or. en

Justificação

Os Anexos estabelecem requisitos essenciais como o nível das exigências em matéria de 
dados, tendo sido objecto de um intenso debate por parte dos co-legisladores. O 
procedimento de comitologia deve ser limitado às medidas de execução. O procedimento de 
comitologia deve, por conseguinte, ser utilizado apenas para as adaptações técnicas do 
Anexo X, estabelecendo os protocolos de ensaio.
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9.11.2005 A6-0315/563

ALTERAÇÃO 563
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE,

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 563
ARTIGO 133, NÚMERO 3

3. O relatório referido no n.º 3 do artigo 
114.º relativo à experiência adquirida com a 
aplicação do presente regulamento incluirá 
uma revisão dos requisitos relacionados com 
o registo das substâncias fabricadas ou 
importadas apenas em quantidades iguais 
ou superiores a uma tonelada mas 
inferiores a 10 toneladas por ano por 
fabricante ou importador.

3. 3. O relatório referido no nº 3 do artigo 
114º relativo à experiência adquirida com a 
aplicação do presente regulamento incluirá 
uma revisão dos requisitos de informação 
relacionados com o registo das substâncias.

Com base nesta revisão, a Comissão pode, 
em conformidade com o procedimento 
referido no n.º 3 do artigo 130.º, alterar os 
requisitos de informação especificados no 
anexo V no tocante às substâncias 
fabricadas ou importadas em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada e 
inferiores a 10 toneladas por ano por 
fabricante ou importador, tendo em conta 
os progressos mais recentes registados, por 
exemplo, no domínio dos ensaios 
alternativos e das relações (quantitativas) 
estrutura/actividade [(Q)SAR].

Com base nesta revisão, a Comissão 
apresentará, caso seja necessário, uma 
proposta nos termos do artigo 251º do 
Tratado no sentido de alterar os requisitos 
de informação especificados nos anexos V a 
VIII, a fim de ter em conta os progressos 
mais recentes registados, nomeadamente no 
domínio dos ensaios alternativos, das 
relações (quantitativas) estrutura/actividade 
[(Q)SAR] e da toxicogenómica.

Or. en
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Justificação

Modificação da alteração 314 aprovada em comissão. Qualquer modificação dos requisitos 
de ensaio deverá ser feita mediante co-decisão. Uma revisão dos requisitos de informação 
deverá cobrir todos os anexos, a fim de ter em conta os progressos mais recentes no domínio 
dos ensaios alternativos, das relações (quantitativas) estrutura/actividade [(Q)SAR] e da 
toxicogenómica.
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9.11.2005 A6-0315/564

ALTERAÇÃO 564
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE,

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 564
ARTIGO 133 BIS (novo)

Artigo 133.º bis
Avaliação intercalar ex post do impacto do 

regulamento
1. 1. Cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, e sem prejuízo do 
disposto no artigo 133.°, a Comissão levará 
a efeito uma avaliação intercalar ex post do 
seu impacto. Essa avaliação analisará o 
estado de aplicação do presente 
regulamento, confrontará os resultados 
obtidos com os objectivos inicialmente 
fixados e avaliará o impacto do 
regulamento na obtenção de um elevado 
nível de protecção da saúde humana e do 
ambiente, bem como no funcionamento do 
mercado interno e na concorrência no 
interior do mesmo.
2. 2. A Comissão apresentará essa 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho o mais tardar no prazo de [seis 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento]. A Comissão apresentará 
uma proposta relativa às alterações ao 
presente regulamento que se afigurem 
necessárias com base nessa avaliação.
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Or. en

Justificação

Tendo em conta a importância do sistema regulamentar instituído pelo regulamento REACH, 
é necessário avaliar os resultados obtidos durante os cinco primeiros anos de aplicação, a 
fim de verificar se os objectivos iniciais foram atingidos e, no caso contrário, proceder aos 
ajustamentos necessários. A avaliação ex post do impacto deverá ter em conta os efeitos, não 
só no mercado interno, mas também no nível de protecção da saúde humana e do ambiente.
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9.11.2005 A6-0315/565

ALTERAÇÃO 565
apresentada por Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Caroline Lucas e Satu Hassi, em nome do 
Grupo Verts/ALE,

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 565
ARTIGO 135

É suprimido o artigo 14.º da Directiva 
1999/45/CE.

É suprimido o artigo 14.º da Directiva 
1999/45/CE. Sem prejuízo das actuais 
disposições em matéria de rotulagem 
previstas pela Directiva 1999/45/CE, a 
Directiva 1999/45/CE é alterada para 
garantir que os consumidores também 
recebam as informações necessárias para 
tomar as medidas adequadas a uma 
utilização absolutamente segura das 
substâncias e preparações.

Or. en

Justificação

Há que clarificar a alteração 318 aprovada pela comissão ENVI. Em conformidade com a 
confirmação da Unilever, que está na origem da alteração de base, a nova comunicação dos 
riscos deve ser entendida como mais um instrumento em relação às actuais exigências em 
matéria de rotulagem. Tal deverá ser explicitado na alteração.


