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10.11.2005 A6-0315/646

ALTERAÇÃO 646
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 646
ANEXO V, PARTE 7, COLUNA 1, PONTO 7.1BIS (novos)

7.1 bis. Biodegradabilidade
7.1 bis.1 Elevada biodegradabilidade

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/647

ALTERAÇÃO 647
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 647
ANEXO VI, INTRODUÇÃO, PARÁGRAFO 1, FRASE 1

A coluna 1 deste anexo define as 
informações normalmente exigidas no caso 
das substâncias fabricadas ou importadas em 
quantidade igual ou superior a dez toneladas, 
em conformidade com o nº 1, alínea b), do 
artigo 11º. 

A coluna 1 deste anexo define as 
informações normalmente exigidas no caso 
das substâncias fabricadas ou importadas 
em quantidade igual ou superior a dez 
toneladas por ano.

As informações constantes da coluna 1 são 
exigidas no caso das substâncias fabricadas 
ou importadas em quantidade igual ou 
superior a 100 toneladas, em conformidade 
com o nº 1, alínea c), do artigo 11º.

No caso das substâncias fabricadas ou 
importadas em quantidades compreendidas 
entre 10 e 100 toneladas, as informações 
especificadas no anexo V e todas as 
informações disponíveis sobre as 
propriedades da substância devem ser 
apresentadas no processo de registo, em 
conformidade com o nº 1, alínea b), do 
artigo 11º.

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/648

ALTERAÇÃO 648
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 648
ANEXO VI, PARTE 6, COLUNA I, PONTOS 6.1 E 6.2

São suprimidos os pontos 6.1 e 6.2 e todos 
os subpontos.

Or. en

Justificação

Constitui a primeira alteração de uma série de alterações (43-49) que especificam os 
requisitos de informação para as substâncias compreendidas entre 10 e 100 toneladas que 
exigem que as empresas forneçam as informações necessárias para controlar de forma 
adequada os riscos para a saúde humana e para o ambiente decorrentes da utilização das 
suas substâncias e numa situação em que os requisitos contidos na proposta da Comissão 
correm o risco de ser inadequados.
Ao mesmo tempo, estas alterações contribuirão para reduzir os requisitos para as 
quantidades compreendidas entre 10 e 100 toneladas, onde o risco de supressão de 
substâncias é susceptível de ser elevado podendo haver consequências adversas para os 
utilizadores a jusante, nomeadamente as PME. Por conseguinte, estas alterações contribuem 
para preservar uma via de inovação essencial reduzindo o risco de supressão de substâncias 
com elevados custos de reformulação.
É ainda proposto que o anexo VI, que inclui informações para além das informações exigidas 
nos termos do anexo V, se limite a informações sobre a toxicidade aguda e a biodegradação. 
Os outros requisitos de informação previstos no anexo VI da proposta da Comissão são 
transferidos para o anexo VII, nomeadamente os requisitos respeitantes a substâncias de 
elevado volume (100 toneladas e mais).
Estas alterações são coerentes com a abordagem proposta para a gama de volume 
extremamente baixa de substâncias compreendidas entre uma e dez toneladas, para as quais 
são propostas disposições específicas, e para as substâncias de volume mais elevado na gama 



AM\588537PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

superior a 100 toneladas, para as quais não é proposta qualquer redução dos requisitos em 
matéria de dados, no âmbito do objectivo global do desenvolvimento sustentável. 
A primeira alteração, 21, centra-se nesta informação, que se reveste da maior importância 
tendo em vista o desenvolvimento de medidas adequadas de gestão dos riscos, ao mesmo 
tempo que examina os riscos consideráveis resultantes da supressão de substâncias na gama 
de tonelagem compreendida entre 10 e 100 toneladas apresentada na proposta da Comissão. 
A alteração proposta transfere, por conseguinte, os requisitos de informação dos pontos 6.1 – 
6.4 para o anexo VII.
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10.11.2005 A6-0315/649

ALTERAÇÃO 649
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 649
ANEXO VI, PARTE 6, COLUNA 2, PONTOS 6.1 E 6.2

São suprimidos os pontos 6.1 e 6.2 e todos 
os subpontos.

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/650

ALTERAÇÃO 650
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 650
ANEXO VI, PARTE 6, COLUNA I, PONTO 6.5, PARÁGRAFOS 1 E 2

6.5. Toxicidade aguda 6.5. Toxicidade aguda

O estudo será realizado para uma via, de 
preferência a oral, a menos que o 
registando considere mais apropriada outra 
via.

No caso dos gases e dos líquidos voláteis 
(pressão de vapor superior a 10-2 Pa, a 
20ºC), as informações fornecidas dirão 
respeito à via por inalação (6.5.2).

No caso dos gases e dos líquidos voláteis 
(pressão de vapor superior a 10-2 Pa, a 
20ºC), as informações fornecidas dirão 
respeito à via por inalação (6.5.2).

No caso das substâncias que não sejam 
gases, as informações referidas nos 
pontos 6.5.1 a 6.5.3 devem ser fornecidas 
em relação a, pelo menos, duas vias, sendo 
uma delas a via oral. A escolha da segunda 
via dependerá da natureza da substância e da 
via provável de exposição humana. Caso só 
haja uma via de exposição, só será 
necessário fornecer informações em relação 
a essa via.

No caso das substâncias que não sejam 
gases, em quantidades iguais ou superiores 
a 100 Toneladas por ano, por fabricante ou 
importador, as informações referidas nos 
pontos 6.5.1 a 6.5.3 devem ser fornecidas 
em relação a, pelo menos, duas vias, sendo 
uma delas a via oral. A escolha da segunda 
via dependerá da natureza da substância e da 
via provável de exposição humana. Caso só 
haja uma via de exposição, só será 
necessário fornecer informações em relação 
a essa via.

Or. en
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Justificação

O risco de supressão de substâncias da gama de tonelagem de 10 a 100 toneladas criado pela 
proposta da Comissão torna necessária uma redução dos requisitos de informação. Por 
conseguinte, esta alteração centra-se nesta informação, que se reveste da maior importância 
tendo em vista o desenvolvimento de medidas adequadas de gestão dos riscos, 
salvaguardando assim a saúde e o ambiente. 
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10.11.2005 A6-0315/651

ALTERAÇÃO 651
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 651
ANEXO VI, PARTE 6, COLUNA I, PONTO 6.5

É suprimido o ponto 6.5 e todos os 
subpontos.

Or. en

Justificação

Dado que este requisito de informação foi retomado no anexo V, pode ser suprimido deste 
anexo.
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10.11.2005 A6-0315/652

ALTERAÇÃO 652
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 652
ANEXO VI, PARTE 6, COLUNA 2, PONTO 6.5

É suprimido o ponto 6.5 e todos os 
subpontos.

Or. en

Justificação

Dado que este requisito de informação foi retomado no anexo V, pode ser suprimido deste 
anexo.
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10.11.2005 A6-0315/653

ALTERAÇÃO 653
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 653
ANEXO IX, PONTO 1.5, PARÁGRAFO 3, ALÍNEA 3

(3) Um padrão constante de variação da 
potência das propriedades na categoria.

(3) Um padrão constante de variação da 
potência das propriedades na categoria e um 
mecanismo de acção comum.

Or. en

Justificação

Esta alteração consubstancia o agrupamento de substâncias e o método comparativo por 
interpolação, que permite o registo em grupo de substâncias e reduz consideravelmente o 
número de processos de registo. Esta alteração introduz um quarto critério, que permite o 
agrupamento de substâncias com o mesmo perfil de toxicidade. Impõe igualmente à 
Comissão a obrigação de definir uma metodologia pormenorizada.
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10.11.2005 A6-0315/654

ALTERAÇÃO 654
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 654
ANEXO IX, PONTO 1.5, PARÁGRAFO 3 BIS (novo)

Os parâmetros para a classificação e 
rotulagem, bem como para a avaliação dos 
riscos das substâncias complexas e de 
composição variável, podem ser 
determinados a partir de dados relativos 
aos seus componentes principais, com base 
nas suas concentrações máximas na 
substância. A Agência, após consulta das 
partes envolvidas e de outras partes 
interessadas, definirá uma metodologia 
cientificamente fundamentada para o 
agrupamento de substâncias dentro de dois 
anos após a adopção do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Esta alteração consubstancia o agrupamento de substâncias e o método comparativo por 
interpolação, que permite o registo em grupo de substâncias e reduz consideravelmente o 
número de processos de registo. Esta alteração introduz um quarto critério, que permite o 
agrupamento de substâncias com o mesmo perfil de toxicidade. Impõe igualmente à 
Comissão a obrigação de definir uma metodologia pormenorizada.
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10.11.2005 A6-0315/655

ALTERAÇÃO 655
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 655
ANEXO IX, PONTO 3, PARÁGRAFO 1

Em função do(s) perfil(is) de exposição 
definido(s) no relatório de segurança 
química, poderão ser dispensados ensaios 
previstos nos anexos VI a VIII.

Em função do(s) perfil(is) de exposição 
definido(s) no relatório de segurança 
química, poderão ser dispensados ensaios 
previstos nos anexos VI a VIII.

Or. en

Justificação

O objectivo do REACH não consiste em produzir informações científicas sobre todas as 
substâncias – independentemente do risco real – mas em colocar o enfoque em informações 
que são necessárias para o controlo adequado dos riscos decorrentes da utilização dessas 
substâncias. 
Por conseguinte, também no que respeita às substâncias compreendidas entre 10 e 100 
toneladas, a produção de informações não será necessária se não houver uma exposição 
significativa das pessoas ou do ambiente.
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10.11.2005 A6-0315/656

ALTERAÇÃO 656
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 656
ANEXO IX, PONTO 3, PARÁGRAFO 2 BIS (novo)

Os ensaios previstos no anexo V poderão 
ser dispensados se a exposição não for 
significativa e se a documentação e as 
justificações adequadas forem fornecidas.

Or. en

Justificação

Igualmente no tocante a substâncias inferiores a 10 toneladas seleccionadas como 
substâncias prioritárias pela despistagem da Agência, a produção de informações não será 
necessária se não houver uma exposição significativa das pessoas ou do ambiente.
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10.11.2005 A6-0315/657

ALTERAÇÃO 657
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 657
ANEXO IX, PONTO 3, PARÁGRAFO 1

Em função do(s) perfil(is) de exposição 
definido(s) no relatório de segurança 
química, poderão ser dispensados ensaios 
previstos nos anexos VII e VIII.

Em função do(s) perfil(is) de exposição ou 
das categorias de utilização e exposição 
definidos no relatório de segurança química, 
poderão ser dispensados ensaios previstos 
nos anexos VI a VIII.

Or. en

Justificação

O objectivo do REACH não consiste em produzir informações científicas sobre todas as 
substâncias – independentemente do risco real – mas em colocar o enfoque em informações 
que são necessárias para o controlo adequado dos riscos decorrentes da utilização dessas 
substâncias. 
Por conseguinte, também no que respeita às substâncias compreendidas entre 10 e 100 
toneladas, a produção de informações não será necessária se não houver uma exposição 
significativa das pessoas ou do ambiente.
Igualmente no tocante a substâncias inferiores a 10 toneladas seleccionadas como 
substâncias prioritárias pela despistagem da Agência, a produção de informações não será 
necessária se não houver uma exposição significativa das pessoas ou do ambiente. (Alteração 
relacionada com a alteração de compromisso 2)
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10.11.2005 A6-0315/658

ALTERAÇÃO 658
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 658
ANEXO IX, PONTO 3

Em função do(s) perfil(is) de exposição 
definido(s) no relatório de segurança 
química, poderão ser dispensados ensaios 
previstos nos anexos VII e VIII.

3.1. Em função do(s) perfil(is) de exposição 
ou das categorias de utilização e exposição 
definidos no relatório de segurança química, 
poderão ser dispensados ensaios previstos 
nos anexos VI a VIII.

3.2. A omissão das informações é 
considerada admissível se:
i) no local de trabalho, a concentração do 
ar ambiente não ultrapassar 50 µg/m³;
ii) o fabrico e a(s) utilização (ões) 
identificada(s) de uma substância tiverem 
apenas lugar em instalações 
independentes;
iii) a substância for utilizada no sector 
industrial ou comercial numa preparação 
com uma concentração de massa mínima 
de 0,1%;
iv) a substância for utilizada por 
consumidores privados em concentrações 
que não ultrapassem 0,1%;
v) a substância for utilizada no fabrico de 
produtos de consumo e
a) a substância desaparecer completamente 
durante o fabrico do produto; ou
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b) a substância for permanente integrada 
num componente no produto ou estiver sob 
outra forma completamente contida no 
produto.

Será sempre necessário fornecer 
documentação e justificações adequadas.

3.3. Em todos os outros casos, será 
fornecida uma justificação e documentação 
adequadas, incluindo o seguinte:
i) tipos de compartimentos ambientais;
ii) populações humanas expostas;
iii) medidas de gestão dos riscos;
iv) vias de exposição;
v) duração e frequência da exposição;
vi) protecção da vida animal.

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/659

ALTERAÇÃO 659
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 659
ARTIGO 95, PARÁGRAFO 1 TER (novo)

A parte dos custos anuais de registo, 
incluindo os custos específicos de 
realização dos testes necessários, que 
exceda 0,2% do volume de negócios 
comprovado do exercício precedente será 
suportada pela Agência, respectivamente, 
pelo orçamento da UE. Em caso de litígio, 
a decisão caberá ao Conselho de 
Administração da Agência, sendo possível a 
interposição de recurso nos termos do 
artigo 88º.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa obstar a encargos financeiros susceptíveis de ameaçar a 
sobrevivência das pequenas e médias empresas operantes no sector químico.


