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9.11.2005 A6-0315/577

ALTERAÇÃO 577
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 577
ARTIGO 3, PONTO 12 BIS (novo)

1 bis. Categorias de utilização: a 
categorização das utilizações em 
conformidade com a secção 5bis do anexo 
IV, que distingue entre entre utilização 
industrial, utilização profissional e 
utilização pelo consumidores;

Or. en

Justificação

O conceito de categorias de utilização e exposição sistematiza e evidencia os requisitos dos 
dados, facilitando, por outro lado, a comunicação na cadeia de produtos. Em vez de se 
considerarem grupos de produtos, identificar-se-ão e categorizar-se-ão exposições típicas do 
ser humano e do ambiente, sem referência à utilização de uma substância. As alterações ao 
anexo I b bis (novo) ilustram circunstanciadamente este aspecto.
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9.11.2005 A6-0315/578

ALTERAÇÃO 578
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 578
ARTIGO 3, PONTO 12 TER (novo)

12 ter. Categorias de exposição: a 
categorização da exposição em função das 
vias de absorção humana relevantes (via 
oral, via cutânea ou por inalação), das vias 
de penetração no ambiente (ar, água ou 
solo), bem como da duração e da 
frequência de exposição (única ou breve, 
ocasional, repetida ou prolongada);

Or. en

Justificação

O conceito de categorias de utilização e exposição sistematiza e evidencia os requisitos dos 
dados, facilitando, por outro lado, a comunicação na cadeia de produtos. Vide justificação 
circunstanciada da alteração ao n° 12 bis.
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9.11.2005 A6-0315/579

ALTERAÇÃO 579
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 579
ARTIGO 3, PONTO 12 QUATER (novo)

12 quater. Perfil de exposição: a descrição 
das medidas concretas de protecção do ser 
humano e do ambiente e das condições 
específicas de fabrico e utilização de uma 
substância ao longo do seu ciclo de vida;

Or. en

Justificação

Contrariamente às categorias de utilização e exposição, o perfil de exposição descreve as 
condições particulares específicas de utilização de uma substância e, em paricular, as 
medidas concretas de protecção.
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9.11.2005 A6-0315/580

ALTERAÇÃO 580
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 580
ARTIGO 3, PONTO 20

20. Substância de integração progressiva: 
uma substância que, durante os 15 anos que 
antecedem a entrada em vigor do presente 
regulamento, satisfaz pelo menos um dos 
seguintes critérios:

20. Substância de integração progressiva: 
uma substância que satisfaz pelo menos um 
dos seguintes critérios:

a) Foi fabricada ou importada na 
Comunidade, ou nos países que adiram à 
União Europeia em 1 de Maio de 2004, por 
um fabricante ou importador, e consta do 
Inventário Europeu das Substâncias 
Químicas Existentes no Mercado (EINECS),

a) Consta do Inventário Europeu das 
Substâncias Químicas Existentes no 
Mercado (EINECS),

b) Foi fabricada na Comunidade, ou nos 
países que adiram à União Europeia em 1 de 
Maio de 2004, mas não foi colocada no 
mercado pelo fabricante ou importador;

b) Foi fabricada na Comunidade, ou nos 
países que adiram à União Europeia em 1 de 
Maio de 2004, mas não foi colocada no 
mercado por um  fabricante ou importador, 
pelo menos uma vez nos 15 anos que 
precedem a entrada em vigor do presente 
regulamento; 

c) Foi colocada no mercado da Comunidade, 
ou dos países que adiram à União Europeia 
em 1 de Maio de 2004, e, entre 18 de 
Setembro de 1981 e 31 de Outubro de 1993, 
inclusive, essa colocação no mercado foi 
também efectuada pelo fabricante ou 
importador e a substância foi considerada 
como tendo sido notificada de acordo com o 
n.º 1, primeiro travessão, do artigo 8.º da 

c) Foi colocada no mercado da Comunidade, 
ou dos países que adiram à União Europeia 
em 1 de Maio de 2004, e, entre 18 de 
Setembro de 1981 e 31 de Outubro de 1993, 
inclusive, essa colocação no mercado foi 
também efectuada pelo fabricante ou 
importador e a substância foi considerada 
como tendo sido notificada de acordo com o 
n.º 1, primeiro travessão, do artigo 8.º da 
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Directiva 67/548/CEE, com a redacção que 
lhe foi dada pela Directiva 79/831/CEE, mas 
não satisfaz a definição de polímero 
constante da Directiva 67/548/CEE, com a 
redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 92/32/CEE.

Directiva 67/548/CEE, com a redacção que 
lhe foi dada pela Directiva 79/831/CEE, mas 
não satisfaz a definição de polímero 
constante da Directiva 67/548/CEE, com a 
redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 92/32/CEE.

Or. en

Justificação

Todas as substâncias constantes do EINECS devem ser consideradas potenciais substâncias 
de integração progressiva. Não há necessidade de uma prova burocrática ou de um 
procedimento de confirmação de que a substância foi fabricada ou importada na UE nos 
últimos 15 anos. 

Os fabricantes ou importadores podem manter o estatuto de integração progressiva e, por 
conseguinte, utilizar os períodos transitórios de integração se notificarem a substância para 
efeitos de inscrição no registo de substâncias, em conformidade com o artigo 22º bis (novo).
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9.11.2005 A6-0315/581

ALTERAÇÃO 581
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 581
ARTIGO 3, PONTO 25

25. uma utilização de uma substância 
estreme ou numa preparação, ou uma 
utilização de uma preparação, prevista por 
um agente da cadeia de abastecimento, 
incluindo a sua própria utilização ou uma 
utilização de que lhe é dado conhecimento 
por escrito por um utilizador imediatamente 
a jusante, e que se encontra abrangida pela 
ficha de segurança comunicada ao utilizador 
a jusante em causa;

25. uma utilização de uma substância 
estreme ou numa preparação, ou uma 
utilização de uma preparação, prevista por 
um agente da cadeia de abastecimento, 
incluindo a sua própria utilização ou uma 
utilização de que lhe é dado conhecimento 
por escrito por um utilizador imediatamente 
a jusante, e que se encontra abrangida pela 
ficha de segurança comunicada ao utilizador 
a jusante em causa; a apresentação da 
utilização identificada processa-se 
mediante indicação das categoria de 
utilização e exposição;

Or. en

Justificação

Reformulação da alteração 34 originalmente apresentada. A apresentação da "utilização 
identificada" processa-se apenas mediante identificação das categorias de utilização e 
exposição. Tal reveste particular importância para as PME, dado que permite uma gestão 
mais simples do sistema, bem como a salvaguarda dos segredos industriais e comerciais.
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9.11.2005 A6-0315/582

ALTERAÇÃO 582
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 582
ARTIGO 5, PONTO 1 BIS (new)

1 bis. As substâncias presentes nas 
preparações estão isentas do registo a que 
se refere o nº 1, se a concentração de uma 
substância na preparação for inferior à 
concentração mais baixa prevista numa das 
seguintes disposições:
a) as concentrações aplicáveis definidas no 
quadro constante do n.º 3 do artigo 3.º da 
Directiva 1999/45/CE;
b) os limites de concentração constantes do 
Anexo I da Directiva 67/548/CEE;
c) 0,1 %, se a substância preencher os 
critérios estabelecidos no anexo XII.

Or. en

Justificação

São incluídos na presente alteração os limites de concentração de substâncias e preparações 
previstos no artigo 13°. Caso se não tivessem em conta limites de concentração, mesmo os 
vestígios mais ínfimos teriam de ser abrangidos. Tal não se afigura razoável.
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9.11.2005 A6-0315/583

ALTERAÇÃO 583
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 583
ARTIGO 5, PONTO 4

4. A apresentação de um registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida pela 
Agência. 

4. A apresentação de um registo far-se-á 
acompanhar da taxa estabelecida pela 
Agência. O registo de substâncias em 
quantidades compreendidas entre 1 e 10 
toneladas relativamente às quais o processo 
relativo aos riscos contenha todas as 
informações especificadas no anexo V está 
isento do pagamento de taxa; o registo de 
substâncias em quantidades compreendidas 
entre 10 e 100 toneladas relativamente às 
quais o processo relativo aos riscos 
contenha todas as informações 
especificadas nos anexos V e VI está 
igualmente isento do pagamento de taxa.

Or. en

Justificação

A presente alteração incentiva a apresentação de informações completas relativas às 
substâncias em quantidades compreendidas entre 1 e 100 toneladas, em relação às quais 
serão produzidas informações mais completas do que as previstas na proposta da Comissão,  
a bem da saúde e do ambiente, o que permite, simultaneamente, reduzir os custos globais das 
PME, tornando-os mais razoáveis.

Estes dois elementos do processo de registo permitirão:
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-  em primeiro lugar, orientar as empresas na utilização dos dados disponíveis, na revisão 
dos mesmos e na formulação de conclusões adequadas sobre a gestão dos riscos, o que se 
traduz numa melhor qualidade das fichas de segurança e da segurança de utilização das  
substâncias classificadas como perigosas.

- em segundo lugar, ajudar a Agência a efectuar uma despistagem destinada a identificar as 
substâncias que possam apresentar um elevado risco, em relação às quais terão de ser 
produzidas mais informações.
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9.11.2005 A6-0315/584

ALTERAÇÃO 584
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 584
ARTIGO 5, PONTO 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 por 
um agente a montante na cadeia de 
fornecimento ou de outras substâncias não 
registadas, excepto se esses monómeros se 
formaram durante uma síntese e não forem 
isoláveis, 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.

Os monómeros não registados ou outras 
substâncias não registadas são as 
substâncias que não foram registadas pelo 
fabricante que fornece essas substâncias ao 
fabricante de polímeros.
Todavia, se os monómeros ou outras 
substâncias não registadas tiverem sido 
registados pelo fabricante original ou por 
um seu representante designado, o 
fabricante de polímeros pode utilizar esse 
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registo, desde que o registando tenha 
indicado que é utilizado no fabrico de 
polímeros.

Or. en

Justificação

As presentes disposições estabelecem uma clara distinção entre polímeros registados e 
polímeros não registados e respectiva utilização na produção de polímeros. Além disso, 
alguns monómeros resultam do processo de produção e continuam imediatamente a reagir. 
Um registo com encargos aceitáveis é, por conseguinte, impossível. A presente alteração 
relaciona-se com as demais alterações apresentadas aos artigos do Título II: Registo de 
substâncias.
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9.11.2005 A6-0315/585

ALTERAÇÃO 585
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 585
ARTIGO 5, PONTO 4 BIS (novo)

4 bis. Consideram-se registados, na 
acepção do presente Título, os polímeros já 
notificados em conformidade com a 
Directiva 67/548/CEE. No prazo de um ano 
a contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento, a Agência procederá 
à atribuição de um número de registo.

Or. en

Justificação

Protecção dos direitos adquiridos relativamente aos novos polímeros já registados. 
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9.11.2005 A6-0315/586

ALTERAÇÃO 586
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 586
ARTIGO 6, PONTO 1, ALÍNEA A)

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,

Or. en

Justificação

A referência ao tipo de artigo deve ser suprimida. A referência à Directiva 67/548/CEE é 
retomada no nº 1bis do artigo 6º (novo).
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9.11.2005 A6-0315/587

ALTERAÇÃO 587
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 587
ARTIGO 6, PONTO 1, ALÍNEA B)

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

b) a concentração da substância ultrapassa 
em cada artigo 0,1% em peso. A 
determinação da concentração de 
substâncias presentes em artigos requer 
uma análise separada dos componentes de 
um artigo composto. O mesmo se aplica aos 
revestimentos aplicados às superfícies de 
um artigo. Os aspectos particulares serão 
definidos no âmbito de orientações;

Or. en

Justificação

A referência ao tipo de artigo deve ser suprimida. A referência à Directiva 67/548/CEE é 
retomada no nº 1bis do artigo 6º (novo).
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9.11.2005 A6-0315/588

ALTERAÇÃO 588
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 588
ARTIGO 6, PONTO 1, ALÍNEA C) BIS (nova)

c bis) a substância não estiver isenta da 
obrigação de registo.

Or. en

Justificação

A referência ao tipo de artigo deve ser suprimida. A referência à Directiva 67/548/CEE é 
retomada no nº 1bis do artigo 6º (novo).
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9.11.2005 A6-0315/589

ALTERAÇÃO 589
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 589
ARTIGO 6, PONTO 1, ALÍNEA C) BIS (nova)

c bis) a substância não tiver sido registada 
para essa utilização por um agente da 
cadeia de abastecimento.

Or. en
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9.11.2005 A6-0315/590

ALTERAÇÃO 590
apresentada por Ria Oomen-Ruijten e Hartmut Nassauer, em nome do Grupo PPE-DE

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 590
ARTIGO 6, PONTO 1 BIS (novo)

1 bis. O registo a que se refere o nº 1 não é 
necessário no caso de substâncias presentes 
numa preparação, se a concentração da 
substância for inferior à concentração mais 
baixa prevista numa das seguintes 
disposições:
a) As concentrações aplicáveis definidas no 
quadro constante do nº 3 do artigo 3º da 
Directiva 1999/45/CE;
b) Os limites de concentração constantes do 
anexo I da Directiva 67/548/CEE;

Or. en

Justificação

Introdução de critérios de exclusão.


