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10.11.2005 A6-0315/661

ALTERAÇÃO 661
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 661
CONSIDERANDO 21

(21) Os requisitos para a realização de 
avaliações de segurança química pelos 
fabricantes e importadores devem ser 
prescritos em pormenor num Anexo 
técnico, a fim de que aqueles possam 
cumprir as suas obrigações. Para que os 
fabricantes e importadores possam chegar 
a uma partilha justa dos encargos com os 
seus clientes, deveriam, na sua avaliação de 
segurança química, abordar não só as suas 
próprias utilizações e as utilizações para as 
quais colocam essas substâncias no 
mercado mas também todas as utilizações 
que os seus clientes lhes peçam para 
abordar.

(21) Para garantir que a avaliação de 
segurança química e a respectiva 
comunicação ao longo da cadeia de 
produtos, bem como a assunção da 
responsabilidade ao longo do ciclo de vida 
de um produto são realizadas de forma 
eficiente, a avaliação das substâncias deve 
basear-se tanto nas suas propriedades 
intrínsecas como na exposição realmente 
esperada no contexto de determinadas 
utilizações. Para o efeito, são utilizadas 
categorias de exposição e utilização. Em 
vez de se considerarem grupos de produtos 
e utilizações específicas, são identificadas e 
categorizadas as exposições típicas a que os 
seres humanos e o ambiente estão sujeitos, 
independentemente da utilização de uma 
determinada substância. Tal permite 
agrupar situações de exposição típicas que 
requerem medidas de protecção idênticas. 
Tais situações abrangem as principais vias 
de absorção pelo ser humano (via oral, via 
cutânea ou por inalação), as vias de 
penetração no ambiente (ar, água, solo) e a 
duração da respectiva exposição (única ou 
breve, ocasional, repetida ou prolongada). 
Dentro destas categorias de exposição, são 
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definidos e, em seguida, agrupados, os 
principais domínios de aplicação – 
(utilização industrial, profissional ou 
privada) e os níveis ou graus de exposição 
toleráveis.

Or. en

Justificação

Não é viável para um fabricante de substâncias empreender avaliações individuais 
pormenorizadas de todas as condições de utilização possíveis. Além disso, do ponto de vista 
dos utilizadores a jusante, tal seria igualmente indesejável. Uma descrição demasiado 
pormenorizada das condições de utilização limita a flexibilidade de que os utilizadores a 
jusante carecem para a utilização de uma substância. Nos casos em que o perfil de exposição 
não se encontre em consonância com a situação real em que uma substância é utilizada, seria 
necessário proceder ou a uma transferência global do "know how" utilizado (eventualmente 
sensível) para o fabricante ou então teria de ser o utilizador a jusante a proceder à 
avaliação. A comunicação de categorias de exposição não dependentes da utilização, em vez 
de perfis específicos de exposição no contexto de determinadas utilizações, iria atenuar este 
problema.
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10.11.2005 A6-0315/662

ALTERAÇÃO 662
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 662
CONSIDERANDO 45

(45) Para efeitos de controlo do 
cumprimento e avaliação, deve pedir-se aos 
utilizadores a jusante das substâncias que 
transmitam certas informações, caso a sua 
utilização seja diferente das condições do 
perfil de exposição apresentado em 
pormenor na ficha de segurança comunicada 
pelo seu fabricante ou importador inicial, e 
que mantenham essas informações 
actualizadas.

(45) Para efeitos de controlo do 
cumprimento e avaliação, deve pedir-se aos 
utilizadores a jusante das substâncias que 
transmitam certas informações, caso a sua 
utilização seja diferente das condições do 
perfil de exposição ou das categorias de 
exposição e utilização identificadas em 
pormenor na ficha de segurança comunicada 
pelo seu fabricante ou importador inicial, e 
que mantenham as informações transmitidas 
actualizadas.

Or. en

Justificação

Não é viável para um fabricante de substâncias empreender avaliações individuais 
pormenorizadas de todas as condições de utilização possíveis. Além disso, do ponto de vista 
dos utilizadores a jusante, tal seria igualmente indesejável. Uma descrição demasiado 
pormenorizada das condições de utilização limita a flexibilidade de que os utilizadores a 
jusante carecem para a utilização de uma substância. Nos casos em que o perfil de exposição 
não se encontre em consonância com a situação real em que uma substância é utilizada, seria 
necessário proceder ou a uma transferência global do "know how" utilizado (eventualmente 
sensível) para o fabricante ou então teria de ser o utilizador a jusante a proceder à 
avaliação. A comunicação de categorias de exposição não dependentes da utilização, em vez 
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de perfis específicos de exposição no contexto de determinadas utilizações, iria atenuar este 
problema.
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10.11.2005 A6-0315/663

ALTERAÇÃO 663
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 663
CONSIDERANDO 104 BIS (novo)

(104 bis) Por razões práticas, estão 
excluídos os resíduos e os materiais 
utilizados como matérias-primas 
secundárias ou como fontes de energia. 
Produzir valor ("valorização") a partir de 
resíduos e materiais utilizados como 
matérias-primas secundárias ou como fonte 
de energia por via de operações de 
recuperação, contribui para o objectivo 
comunitário de um desenvolvimento 
sustentável. O Regulamento REACH não 
introduz requisitos susceptíveis de afectar a 
reciclagem e a recuperação e, desse modo, 
aumentar a necessidade de recursos não 
renováveis.

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/664

ALTERAÇÃO 664
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 664
ARTIGO 2, NÚMERO 1, ALÍNEA C BIS) (nova)

c bis) A matérias-primas naturalmente 
ocorrentes, não vendidas ao grande público 
e unicamente destinadas a ser utilizadas em 
instalações abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 96/61/CE.

Or. en

Justificação

No seu estado natural, inúmeras matérias-primas orgânicas e inorgânicas contêm 
substâncias CMR  em concentrações que seriam abrangidas pela classificação. Estas 
matérias-primas são utilizadas em unidades de produção de metais, estando a totalidade 
dessas instalações sujeita às disposições relativas à prevenção e controlo integrados da 
poluição (Directiva 96/61/CE) e a outras disposições da UE relativas à protecção dos 
trabalhadores e do ambiente. A presente alteração não afecta o nível de protecção dos 
trabalhadores e do ambiente, mas reduz os encargos burocráticos da indústria.
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10.11.2005 A6-0315/665

ALTERAÇÃO 665
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 665
ARTIGO 2, NÚMERO 1, ALÍNEA C TER) (nova)

c ter)  A substâncias, preparações ou 
artigos que constituam resíduos na acepção 
da Directiva 91/156/CEE do Conselho, de 
18 de Março de 1991, que altera a Directiva 
75/442/CEE relativa aos resíduos1, ou que 
constituam matérias-primas secundárias  
obtidas a partir de operações de 
aproveitamento de resíduos ou como fonte 
de energia, nos termos do n° 1, alínea b), 
do artigo 3° da Directiva 91/156/CEE, 
1JO L 78 de 26.3.1991, p. 32

Or. en

Justificação

A legislação sectorial relativa aos resíduos é consonante com as disposições do regulamento 
REACH relativas à saúde humana e à protecção do ambiente. Além disso, embora os 
resíduos não estejam sujeitos a autorização e a restrição, não estão isentos da obrigação de 
registo. O registo dos resíduos é desnecessário, devendo os resíduos ser excluídos do âmbito 
de aplicação geral do Regulamento REACH. Do mesmo modo, as matérias-primas 
secundárias já são abrangidas pela Directiva 91/156/CEE.
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10.11.2005 A6-0315/666

ALTERAÇÃO 666
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 666
ARTIGO 2, NÚMERO 1, ALÍNEA C QUATER) (nova)

c quater) As substâncias que permanecem 
em preparações e artigos fabricados a 
partir de preparações ou artigos reciclados,

Or. en

Justificação

A imposição dos requisitos do regulamento REACH ao papel reciclado comprometeria os 
esforços desenvolvidos pela CE no sentido de aumentar a reciclagem do papel.  Além disso, 
as substâncias presentes no papel reciclado (após a reciclagem) têm origem na produção e 
conversão de papel virgem. Por conseguinte, essas substâncias já estão sujeitas aos 
requisitos do regulamento REACH durante a fase de produção/transformação e são 
avaliadas para efeitos de utilização na produção e conversão do papel. Analisar, registar, 
avaliar e notificar de novo essas substâncias para efeitos de uma semelhante utilização 
virtual criaria encargos desnecessários.
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10.11.2005 A6-0315/667

ALTERAÇÃO 667
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 667
ARTIGO 2, NÚMERO 1, ALÍNEA C QUINQUIES) (nova)

c quinquies) Ao transporte de substâncias e 
preparações por via ferroviária e 
rodoviária, vias de navegação interior, bem 
como por via marítima ou aérea;

Or. en

Justificação

A alteração visa melhorar a clareza e a legibilidade do Regulamento REACH. Todas as 
excepções ao âmbito de aplicação do Regulamento REACH devem ser reunidas no artigo 2°, 
a fim de que as empresas que não são obrigadas a aplicar o regulamento não tenham de 
examinar o texto completo da proposta.

A fim de evitar uma duplicação de tarefas para as empresas e as autoridades, todas as 
substâncias utilizadas em produtos abrangidos por regulamentações comunitárias específicas 
deveriam ser isentas das obrigações previstas nos títulos relativos ao registo, à avaliação, à 
autorização, às informações na cadeia de abastecimento e aos utilizadores a jusante.

Em vez de fazer referência a determinadas directivas relativas à protecção da segurança e da 
saúde dos trabalhadores no local de trabalho, é preferível incluir uma referência geral ao 
conjunto da legislação em vigor nesta matéria.

As alterações de compromisso relativas ao considerando 100bis e aos artigos 2º, 4º, 4º bis, 7º 
e 8º devem ser lidas em conjunto.
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10.11.2005 A6-0315/668

ALTERAÇÃO 668
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 668
ARTIGO 2, NÚMERO 2 

2. O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo:

2. O disposto nos Títulos do presente 
regulamento relativos ao registo, à 
avaliação, à partilha dos dados, às 
informações na cadeia de abastecimento, 
aos utilizadores a jusante e à autorização 
não se aplica na medida em que uma 
substância seja utilizada: 

a) Da Directiva 89/391/CEE do Conselho; a) Em medicamentos para utilização 
humana ou veterinária, na acepção do 
Regulamento (CE) nº 726/2004 do 
Conselho, da Directiva 2001/82/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e da 
Directiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho;

b) Da Directiva 90/394/CEE; b) Em géneros alimentícios, na acepção do 
Regulamento (CE) nº 178/2002, incluindo 
como aditivo alimentar na acepção  da 
Directiva 89/107/CEE do Conselho e como 
aromatizante/substância aromatizante, na 
acepção da Directiva 88/388/CEE do 
Conselho e da Decisão 1999/217/CE da 
Comissão;

c) Da Directiva 98/24/CE do Conselho; c) Em alimentos para animais, na acepção 
do Regulamento (CE) nº 178/2002, 
incluindo como aditivo na alimentação 



AM\588615PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

para animais, abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do Regulamento (CE) nº 
1831/2003 relativo aos aditivos destinados à 
alimentação animal, e em alimentos para 
animais, abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 84/471/CEE 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) Em dispositivos médicos, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação das Directivas 
90/385/CEE, 93/42/CEE ou 98/79/CE do 
Conselho;

d bis) Em materiais destinados a entrar em 
contacto com géneros alimentícios, na 
acepção do Regulamento (CE) nº 
1935/2004;
d ter) Em materiais destinados a entrar em 
contacto com géneros alimentícios, na 
acepção do Regulamento (CE) nº 
1935/2004;
d quater) Em materiais destinados a entrar 
em contacto com géneros alimentícios, na 
acepção do Regulamento (CE) nº 
1935/2004;
d quinquies) Em materiais destinados a 
entrar em contacto com géneros 
alimentícios, na acepção do Regulamento 
(CE) nº 1935/2004;
d sexies) Em materiais destinados a entrar 
em contacto com géneros alimentícios, na 
acepção do Regulamento (CE) nº 
1935/2004;
d septies) Em materiais destinados a entrar 
em contacto com géneros alimentícios, na 
acepção do Regulamento (CE) nº 
1935/2004;
A lista das substâncias excluídas pode ser 
revista, com base numa recomendação da 
Agência ou numa iniciativa da Comissão, 
no âmbito de uma decisão da Comissão 
adoptada em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 3 do artigo 
130º.
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Or. en

Justificação

A alteração visa melhorar a clareza e a legibilidade do Regulamento REACH. Todas as 
excepções ao âmbito de aplicação do Regulamento REACH devem ser reunidas no artigo 2°, 
a fim de que as empresas que não são obrigadas a aplicar o regulamento não tenham de 
examinar o texto completo da proposta.

A fim de evitar uma duplicação de tarefas para as empresas e as autoridades, todas as 
substâncias utilizadas em produtos abrangidos por regulamentações comunitárias específicas 
deveriam ser isentas das obrigações previstas nos títulos relativos ao registo, à avaliação, à 
autorização, às informações na cadeia de abastecimento e aos utilizadores a jusante.

Em vez de fazer referência a determinadas directivas relativas à protecção da segurança e da 
saúde dos trabalhadores no local de trabalho, é preferível incluir uma referência geral ao 
conjunto da legislação em vigor nesta matéria.

As alterações de compromisso relativas ao considerando 100bis e aos artigos 2º, 4º, 4º bis, 7º 
e 8º devem ser lidas em conjunto.
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10.11.2005 A6-0315/669

ALTERAÇÃO 669
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 669
ARTIGO 2, NÚMEROS 2 BIS e 2 TER (novos)

2 bis. O presente regulamento aplica-se 
sem prejuízo da legislação comunitária 
relativa à protecção da segurança e da 
saúde dos trabalhadores no local de 
trabalho.
2 ter. O presente regulamento aplica se sem 
prejuízo das proibições e restrições 
previstas na Directiva 76/768/CEE do 
Conselho, na sua versão alterada, relativas:
a) Aos ensaios em animais para a 
formulação final de produtos cosméticos e 
para os ingredientes ou combinações de 
ingredientes desses produtos; e
b) 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 as substâncias utilizadas 
como ingredientes cosméticos sejam 
abrangidas pelo presente regulamento, não 
serão permitidos ensaios em animais para 
efeitos de qualquer avaliação exigida pelo 
presente regulamento em relação a essas 
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substâncias que não os permitidos pela 
Directiva 76/768/CEE do Conselho.

Or. en

Justificação

A alteração visa melhorar a clareza e a legibilidade do Regulamento REACH. Todas as 
excepções ao âmbito de aplicação do Regulamento REACH devem ser reunidas no artigo 2°, 
a fim de que as empresas que não são obrigadas a aplicar o regulamento não tenham de 
examinar o texto completo da proposta.

A fim de evitar uma duplicação de tarefas para as empresas e as autoridades, todas as 
substâncias utilizadas em produtos abrangidos por regulamentações comunitárias específicas 
deveriam ser isentas das obrigações previstas nos títulos relativos ao registo, à avaliação, à 
autorização, às informações na cadeia de abastecimento e aos utilizadores a jusante.

Em vez de fazer referência a determinadas directivas relativas à protecção da segurança e da 
saúde dos trabalhadores no local de trabalho, é preferível incluir uma referência geral ao 
conjunto da legislação em vigor nesta matéria.

As alterações de compromisso relativas ao considerando 100bis e aos artigos 2º, 4º, 4º bis, 7º 
e 8º devem ser lidas em conjunto.
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10.11.2005 A6-0315/670

ALTERAÇÃO 670
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 670
ARTIGO 3, NÚMERO 1

1. Substância: um elemento químico e seus 
compostos, no estado natural ou obtidos por 
qualquer processo de fabrico, incluindo 
qualquer aditivo necessário para preservar a 
sua estabilidade e qualquer impureza que 
derive do processo utilizado, mas excluindo 
qualquer solvente que possa ser separado 
sem afectar a estabilidade da substância nem 
modificar a sua composição;

1. Substância: um elemento químico e seus 
compostos, no estado natural ou obtidos por 
qualquer processo de fabrico, incluindo 
qualquer aditivo necessário para preservar a 
sua estabilidade e qualquer impureza 
presente após o processo utilizado ou que 
ocorra na natureza e extraída enquanto 
parte da substância, mas excluindo qualquer 
solvente que possa ser separado sem afectar 
a estabilidade da substância nem modificar a 
sua composição;

Or. en

Justificação

As fibras de celulose natural são polímeros extraídos da madeira, que podem conter 
impurezas naturais (que variam consideravelmente consoante as árvores, o clima e as 
estações do ano), as quais são co-extraídas da madeira e podem permanecer no papel e no 
papel de seda, mesmo após a transformação das fibras de celulose. Algumas destas 
impurezas naturais podem ter sido quimicamente modificadas durante o processo de fabrico. 
Qualquer "impureza que derive do processo utilizado" está isenta dos requisitos do 
Regulamento REACH. É necessário especificar que esta isenção é extensiva às impurezas 
presentes na natureza.
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10.11.2005 A6-0315/671

ALTERAÇÃO 671
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 671
ARTIGO 3, NÚMERO 1 BIS (NOVO)

1 bis. Substância derivada de plantas: uma 
substância complexa obtida a partir do 
tratamento físico de uma planta ou de uma 
parte da planta, como a extracção, 
destilação, expressão, fraccionamento, 
purificação, concentração ou fermentação, 
cuja composição varia consoante o género, 
a espécie, as condições de crescimento da 
sua fonte e o processo de tratamento 
utilizado;

Or. en

Justificação

É necessário prever uma definição específica das substâncias naturais derivadas de plantas 
no âmbito do Regulamento REACH, de forma a delimitar o âmbito de aplicação da isenção 
prevista no anexo III para as substâncias naturais e assegurar a certeza jurídica aquando da 
aplicação das disposições do regulamento.
Esta categoria de substâncias naturais compreende uma grande variedade de substâncias 
que são elementos químicos que não se enquadram na definição de "substância" constante da 
proposta da Comissão. Por conseguinte, é necessário estabelecer uma distinção entre as 
substâncias derivadas de plantas e as outras substâncias abrangidas pelo regulamento 
REACH.
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10.11.2005 A6-0315/672

ALTERAÇÃO 672
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 672
ARTIGO 3, NÚMERO 2

2. Preparação: uma mistura ou solução 
composta por duas ou mais substâncias; 3.

2. Preparação: uma mistura ou solução 
composta por duas ou mais substâncias;  as 
ligas metálicas são formas especiais de 
preparações.
Em caso de suspeita fundamentada da 
presença de outras propriedades que não as 
presumíveis com base nos diferentes 
componentes, há que prever, para as ligas 
metálicas, a possibilidade de uma avaliação 
tendo em conta as suas propriedades 
específicas especiais;

Or. en

Justificação

As ligas metálicas são preparações e não necessitam de ser registadas enquanto tais, mas, 
sim, os seus componentes individuais (metais). Todavia, as ligas metálicas podem ter outras 
propriedades que não são aparentes nos componentes individuais, uma vez que as 
substâncias nelas contidas (metais) se fundem para formar uma nova rede cristalina não 
solúvel.  Deve, portanto, existir uma possibilidade de avaliar a liga enquanto tal em caso de 
suspeita fundamentada da presença de outras propriedades que não as presumíveis com base 
nos diferentes componentes.
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10.11.2005 A6-0315/673

ALTERAÇÃO 673
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 673
ARTIGO 3, NÚMERO 14, PARTE INTRODUTÓRIA

14. Produto intermédio: uma substância que 
é exclusivamente fabricada e consumida ou 
utilizada para processamento químico, tendo 
em vista a sua transformação noutra 
substância (a seguir denominada síntese):

14. Produto intermédio: uma substância ou 
preparação que é fabricada e consumida ou 
utilizada para processamento químico, tendo 
em vista a sua transformação noutra 
substância (a seguir denominada síntese):

Or. en

Justificação

A derrogação deveria ser igualmente aplicável a substâncias que não são apenas utilizadas 
como produtos intermédios.
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10.11.2005 A6-0315/674

ALTERAÇÃO 674
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 674
ARTIGO 14, NÚMERO 14 BIS (novo)

14 bis. Substância não modificada 
quimicamente: uma substância cuja 
estrutura química se mantém inalterada, 
mesmo que tenha sido objecto de um 
processo químico, nomeadamente se a 
substância foi tratada quimicamente para 
remoção de impurezas;

Or. en

Justificação

A proposta de regulamento exclui do registo as substâncias naturais se, aquando do seu 
fabrico, não tiverem sido quimicamente modificadas. Caso se produzam fibras de celulose 
num tratamento químico, a sua estrutura permanece inalterada. Por conseguinte, todas as 
formas e processos de fabrico de fibras de celulose deveriam ser abrangidos pela presente  
derrogação.
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10.11.2005 A6-0315/675

ALTERAÇÃO 675
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 675
ARTIGO 3, NÚMERO 29 BIS (novo)

29 bis. Informações nucleares: os dados 
fundamentais para ordenar as substâncias 
por ordem de prioridade com base nas suas 
propriedades intrínsecas, exposição e 
utilização, em conformidade com a secção 
5bis do anexo IV;

Or. en

Justificação

No âmbito da elaboração do inventário de substâncias (cf. artigo 3°, n° 20), também as 
informações nucleares fornecidas pelas empresas são registadas numa segunda fase (vide n° 
3 do artigo 22° quater). São estas que contêm os dados mais importantes relativos às 
propriedades das substâncias, à exposição e à utilização.
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10.11.2005 A6-0315/676

ALTERAÇÃO 676
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 676
ARTIGO 3, NÚMERO 29 TER (novo)

29 ter.  Minerais: uma combinação de 
elementos não orgânicos, como os que se 
encontram na crosta terrestre, com um 
conjunto característico de composições 
químicas, de formas cristalinas e de 
propriedades físico-químicas.

Or. en

Justificação

O ponto 8 do anexo III prevê uma isenção, inter alia, para os "minerais". Contudo, a 
proposta actual não inclui uma definição de minerais. A presente alteração suprirá esta 
lacuna e conferirá clareza à implementação do Regulamento REACH.
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10.11.2005 A6-0315/677

ALTERAÇÃO 677
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 677
ARTIGO 4, NÚMERO 1 

1. O disposto no presente título não se 
aplica na medida em que um substância 
seja usada:

Suprimido

a) Em medicamentos para utilização 
humana ou veterinária, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento 
(CEE) n.º 2309/93, da 
Directiva 2001/82/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e da 
Directiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho
b) Como aditivo alimentar em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/107/CEE do 
Conselho;
c) Como aromatizante em géneros 
alimentícios, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Decisão 1999/217/CE da 
Comissão
d) Como aditivo na alimentação para 
animais, abrangido pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 70/524/CEE do 
Conselho
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e) Em alimentos para animais, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 82/471/CEE do Conselho

Or. en

Justificação

A alteração visa melhorar a clareza e a legibilidade do REACH. Em consequência da 
transferência das excepções para o artigo 2º, o artigo 4º tem de ser alterado. 

Certas substâncias resultantes de processos específicos de reciclagem deveriam igualmente 
ser isentas da obrigação de registo, desde que a empresa que procede à reciclagem tenha 
recebido informações sobre a substância.

As alterações de compromisso relativas ao considerando 100bis e aos artigos 2º, 4º, 4º bis, 7º 
e 8º devem ser lidas em conjunto.
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10.11.2005 A6-0315/678

ALTERAÇÃO 678
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 678
ARTIGO 4, NÚMERO 2, ALÍNEA B BIS) (nova)

b bis) polímeros.

Or. en

Justificação

Considera-se necessário excluir todos os polímeros do âmbito de aplicação do Regulamento 
REACH, e não só do processo de registo. Quando for adoptada uma decisão no sentido de 
regulamentar igualmente os polímeros, estes deveriam ser regidos por um regulamento ou 
uma directiva 'ad hoc'.
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10.11.2005 A6-0315/679

ALTERAÇÃO 679
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 679
ARTIGO 4, NÚMERO 2, ALÍNEA C BIS) (nova)

c bis) as substâncias presentes em 
preparações que preencham os critérios 
definidos para efeitos de registo, que já 
tenham sido registadas para essa utilização 
por um agente da cadeia de abastecimento;

Or. en

Justificação

As alterações propostas permitem evitar que as substâncias presentes em preparações já 
registadas para essa utilização por um agente da cadeia de abastecimento sejam novamente 
registadas se ultrapassarem o limite previsto na Directiva 1999/45/CE e se o seu volume total 
for superior a uma tonelada por ano. 

Tal evitará igualmente os encargos impostos aos (pequenos) importadores de preparações e 
garante o abastecimento de preparações altamente especializadas colocadas no mercado 
europeu em pequenas quantidades, o que pode ser essencial para as indústrias 
transformadoras da UE.
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10.11.2005 A6-0315/680

ALTERAÇÃO 680
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 680
ARTIGO 4 BIS (novo)

Artigo 4.º bis
Derrogação do registo obrigatório para a 

investigação e o desenvolvimento 
orientados para o produto e para o 

processo
1. As substâncias fabricadas na 
Comunidade ou importadas para fins de 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo serão 
isentas da obrigação de registo prevista nos 
artigos 5º, 6º, 15º, 16º e 19º por um período 
de cinco anos, desde que o fabricante ou 
importador notifique à Agência, no formato 
por esta especificado em conformidade com 
o artigo 108.º, as informações seguintes:
a) A identidade do fabricante ou 
importador;
b) A identidade da substância;
c) A classificação da substância, caso 
exista;
d) A quantidade estimada; e
e) A lista de clientes, caso exista.
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A substância não será posta à disposição do 
grande público em nenhum momento, quer 
estreme, quer numa preparação ou num 
artigo. A substância será manuseada pelo 
pessoal dos clientes ou do notificante em 
condições razoavelmente controladas. As 
quantidades remanescentes serão 
recolhidas para eliminação após o período 
de derrogação ou no final das actividades 
de investigação, consoante a data que 
ocorra primeiro.
2. A Agência atribuirá à notificação um 
número e uma data, que será a data de 
recepção da notificação pela Agência,  
comunicá-los-á imediatamente ao 
fabricante ou importador em causa e 
transmitirá a informação notificada, assim 
como o número e a data à autoridade 
competente de cada Estado-Membro em 
que a substância é fabricada, importada ou 
utilizada para efeitos de investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto 
e para o processo.
3. A Agência pode decidir prorrogar o 
período de isenção de 5 anos por um 
período máximo de 10 anos, mediante 
pedido do fabricante ou do importador, 
caso lhes seja possível demonstrar que essa 
prorrogação é justificada pelo programa de 
investigação e desenvolvimento. O 
notificante pode interpor recurso de 
qualquer decisão negativa da Agência, nos 
termos dos artigos 87º e 89º. 
4. A Agência e as autoridades competentes 
do(s) respectivo(s) Estado(s)- Membro(s)  
assegurarão sempre a confidencialidade 
das informações comunicadas nos termos 
do nº 1.

Or. en

Justificação

A presente alteração encoraja a investigação e o desenvolvimento orientados para o produto 
e para o processo, simplificando os requisitos estabelecidos na proposta da Comissão e 
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abrindo oportunidades aos utilizadores a jusante, preservando, embora, a possibilidade de 
intervenção das autoridades. Deveria ser suficiente saber onde se processa a IDOPP, a fim 
de que, em caso de problema, as autoridades saibam a quem se devem dirigir e possam, 
assim, actuar rapidamente. As condições a preencher no contexto da investigação 
salvaguardarão a protecção da saúde humana e do ambiente.

As disposições relativas à IDOPP deveriam ser inseridas no início do Título III enquanto 
novo artigo 4º bis, dado que contêm uma derrogação à obrigação geral de registo.
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10.11.2005 A6-0315/681

ALTERAÇÃO 681
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 681
ARTIGO 23, NÚMERO 4 BIS (novo)

4 bis. Os produtores, importadores ou 
utilizadores a jusante podem designar um 
terceiro, que os representa em todos os 
procedimentos ao abrigo do disposto 
no presente Título.

Or. en

Justificação

As empresas devem ter a possibilidade de ser representadas por um terceiro por razões de 
confidencialidade e/ou de ordem prática.
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10.11.2005 A6-0315/682

ALTERAÇÃO 682
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 682
ARTIGO 24, NÚMERO 1 

1. Antes da realização de ensaios que 
envolvam animais vertebrados para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, aplicar-se-ão os n.os 
2, 3 e 4.

1. Antes da realização de ensaios que 
envolvam animais vertebrados para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, o potencial 
registando consultará a Agência para saber 
se já foi apresentado algum registo para a 
mesma substância. Com o seu pedido de 
informação, fornecerá à Agência todas as 
informações indicadas a seguir:
a) A sua identidade;
b) A identidade da substância, conforme 
especificado nos pontos 2.1 e 2.3 do anexo 
IV;
c) Os requisitos de informação para os 
quais teria de realizar novos estudos 
envolvendo animais vertebrados.

Or. en

Justificação

A presente alteração mantém a obrigação de partilha de todos os dados relativos a ensaios 
em animais e confere aos registandos o direito de exigirem a partilha de outras informações.
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10.11.2005 A6-0315/683

ALTERAÇÃO 683
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 683
ARTIGO 24, NÚMERO 2 

2. O potencial registando consultará a base 
de dados mencionada no n.º 2, alínea d), do 
artigo 73.º para averiguar se a mesma 
substância já foi registada.

2. O potencial registando poderá apresentar 
uma lista dos requisitos de informação para 
os quais teria de realizar novos estudos, 
especificando as informações referidas nas 
alíneas a) e b) do n° 1.

Or. en

Justificação

A presente alteração mantém a obrigação de partilha de todos os dados relativos a ensaios 
em animais e confere aos registandos o direito de exigirem a partilha de outras informações.
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10.11.2005 A6-0315/684

ALTERAÇÃO 684
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 684
ARTIGO 24, NÚMERO 3 

3. O potencial registando consultará a 
Agência para saber se já foi apresentado 
algum registo para a mesma substância. 
Com o seu pedido de informação, fornecerá 
à Agência todas as informações indicadas a 
seguir:

Suprimido

a) A sua identidade;
b) A identidade da substância, conforme 
especificado nos pontos 2.1 e 2.3 do anexo 
IV;
b) A identidade da substância, conforme 
especificado nos pontos 2.1 e 2.3 do anexo 
IV;
d) Os requisitos de informação para os 
quais teria de realizar novos estudos de 
outro tipo.

Or. en

Justificação

A presente alteração mantém a obrigação de partilha de todos os dados relativos a ensaios 
em animais e confere aos registandos o direito de exigirem a partilha de outras informações.
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10.11.2005 A6-0315/685

ALTERAÇÃO 685
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 685
ARTIGO 24, NÚMERO 6 

6. 6. Se outro potencial registando tiver 
solicitado informações sobre a mesma 
substância, a Agência informará, sem 
demora, ambos os potenciais registandos do 
nome e endereço do outro potencial 
registando e dos estudos que envolvam 
animais vertebrados exigidos a cada um dos 
dois registandos.

6. 6. Se outro potencial registando tiver 
solicitado informações sobre a mesma 
substância, a Agência informará, sem 
demora, ambos os potenciais registandos do 
nome e endereço do outro potencial 
registando, ou do terceiro seu 
representante, designado nos termos do nº 
4 bis novo do artigo 23º.e dos estudos que 
envolvam animais vertebrados exigidos a 
cada um dos dois registandos.

Or. en

Justificação

A identidade dos potenciais registandos deve ser protegida contra a divulgação, nos casos em 
que essa divulgação possa implicar a revelação de informações comerciais confidenciais.
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10.11.2005 A6-0315/686

ALTERAÇÃO 686
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 686
ARTIGO 24, NÚMERO 6 BIS (novo)

6 bis. O anterior ou potencial registando 
que pretenda que o seu nome não seja 
divulgado comunicará à Agência o nome 
da pessoa que o representará, no prazo de 
quinze dias após o pedido. 
Se a Agência não tiver recebido uma 
resposta dentro desse prazo, a identidade do 
(potencial) registando será considerada 
como não confidencial.

Or. en

Justificação

A protecção da identidade dos anteriores ou potenciais registandos não deve impedir a 
partilha dos resultados de ensaios que envolvam animais vertebrados.
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10.11.2005 A6-0315/687

ALTERAÇÃO 687
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 687
ARTIGO 25, NÚMERO 5 

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no n.º 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) de 50% dos custos 
apresentados por este(s) último(s).

5. O(s) anterior(es) registando(s) terá(ão) um 
mês, a contar da recepção das informações 
referidas no n.º 4, para informar o potencial 
registando e a Agência dos custos por si 
suportados no âmbito do estudo em questão. 
A pedido do potencial registando, a Agência 
tomará a decisão de lhe facultar os resumos 
ou os resumos consistentes dos estudos em 
questão, consoante o caso, ou os respectivos 
resultados, mediante a apresentação de um 
comprovativo de pagamento ao(s) 
anterior(es) registando(s) de uma 
quota-parte equitativa fixada pela Agência.

Or. en

Justificação

Os custos devem ser repartidos de forma equitativa e proporcional com base em decisões 
adoptadas pela Agência. Alteração relacionada com as demais alterações aos artigos do 
Título III: Partilha dos dados e evitação de ensaios desnecessários.
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10.11.2005 A6-0315/688

ALTERAÇÃO 688
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 688
ARTIGO 25, NÚMERO 6 

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no n.º 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar até 50% dos custos ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais. 

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no n.º 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar uma quota-parte 
equitativa fixada pela Agência ao potencial 
registando, sendo esse direito invocável 
junto dos tribunais nacionais. 

Or. en

Justificação

Os custos devem ser repartidos de forma equitativa e proporcional com base em decisões 
adoptadas pela Agência. Alteração relacionada com as demais alterações aos artigos do 
Título III: Partilha dos dados e evitação de ensaios desnecessários.



AM\588615PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

10.11.2005 A6-0315/689

ALTERAÇÃO 689
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 689
ARTIGO 25, NÚMERO 6 

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no n.º 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar até 50% dos custos ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais.

6. Se o(s) anterior(es) registando(s) não 
informar(em) o potencial registando e a 
Agência do custo, dentro do prazo indicado 
no n.º 5, a Agência, a pedido, tomará a 
decisão de facultar ao potencial registando 
os resumos ou os resumos consistentes dos 
estudos, consoante o caso, por ele 
solicitados. O(s) anterior(es) registando(s) 
poderá(ão) reclamar o pagamento de uma 
quota-parte equitativa dos custos ao 
potencial registando, sendo esse direito 
invocável junto dos tribunais nacionais.

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/690

ALTERAÇÃO 690
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 690
ARTIGO 25, NÚMERO 8 BIS (novo)

8 bis.  A contribuição para os custos por 
cada uma das partes é estabelecida pela 
Agência com base nas orientações 
elaboradas nos termos do nº 1 bis do artigo 
73º.

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/691

ALTERAÇÃO 691
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 691
ARTIGO 27, NÚMERO 1 

1. Todos os fabricantes e importadores que 
tiverem comunicado à Agência, em 
conformidade com o artigo 26º, 
informações sobre uma mesma substância 
de integração progressiva participarão num 
fórum de intercâmbio de informações sobre 
uma substância (FIIS).

1. Todos os fabricantes, importadores e 
utilizadores a jusante que tiverem 
comunicado informações à Agência, em 
conformidade com o artigo 22º bis, e todos 
os registandos de uma mesma substância de 
integração progressiva participarão num 
fórum de intercâmbio de informações sobre 
uma substância (FIIS) até à expiração do 
prazo referido no nº 3 do artigo 21º.

Or. en

Justificação

Em conjugação com as alterações relativas ao nº 4 do artigo 5º e ao artigo 43º-A e com o 
enunciado do nº 2, alínea b), do artigo 111º, esta alteração encoraja vivamente os 
registandos a chegarem a acordo sobre uma interpretação dos dados relativos aos riscos, de 
forma a produzir um conjunto de dados por substância. Esta alteração clarifica igualmente a 
duração do FIIS, de modo a que as PME que registem substâncias químicas de baixo volume 
tenham acesso a esses dados.
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10.11.2005 A6-0315/692

ALTERAÇÃO 692
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 692
ARTIGO 27, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. Os participantes nos FIIS envidarão 
todos os esforços para chegar a acordo 
sobre a interpretação das informações que 
trocam entre si.

Or. en

Justificação

A presente alteração encoraja vivamente os registandos a chegarem a acordo sobre uma 
interpretação dos dados (relativos aos riscos), tendo em vista a respectiva partilha.
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10.11.2005 A6-0315/693

ALTERAÇÃO 693
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 693
ARTIGO 27, PARÁGRAFO 2 TER (novo)

2 ter. Caso a informação relativa aos 
estudos sobre animais vertebrados 
requerida em aplicação dos anexos V a VI 
não esteja disponível no FIIS, um dos 
membros que o integram procederá, em 
nome dos outros membros, à realização de 
um único estudo no âmbito de cada FIIS. 

Or. en

Justificação

O nº 2 bis do artigo 27º permite o recurso a terceiros para efeitos de representação de 
potenciais registandos no FIIS. Tal permite que os potenciais registandos ocultem as suas 
identidades em relação a outros potenciais registandos. Não obstante, tais registandos não 
poderão furtar-se à obrigação de se identificarem perante a Agência. Parte integrante do 
pacote OSOR.
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10.11.2005 A6-0315/694

ALTERAÇÃO 694
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 694
ARTIGO 27, NÚMERO 2 QUATER (novo)

2 quater. Caso a informação relativa aos 
estudos que envolvam animais vertebrados, 
requeridos em aplicação dos anexos VII e 
VIII, não esteja disponível no FIIS, todas 
as novas propostas de ensaios apresentadas 
para efeitos dos anexos VII ou VIII 
indicarão a empresa incumbida da 
realização de cada ensaio, caso este seja 
exigido.

Or. en

Justificação

O nº 2 bis do artigo 27º permite o recurso a terceiros para efeitos de representação de 
potenciais registandos no FIIS. Tal permite que os potenciais registandos ocultem as suas 
identidades em relação a outros potenciais registandos. Não obstante, tais registandos não 
poderão furtar-se à obrigação de se identificarem perante a Agência. Parte integrante do 
pacote OSOR.
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10.11.2005 A6-0315/695

ALTERAÇÃO 695
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 695
ARTIGO 28, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 1

1. Antes da realização de ensaios que 
envolvam animais vertebrados para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, um participante num 
FIIS investigará se já existe um estudo 
pertinente, consultando, para esse efeito, a 
base de dados mencionada no artigo 26º e 
comunicando com os outros participantes do 
respectivo FIIS. Se houver um estudo 
pertinente disponível no FIIS, um 
participante do Fórum que teria de executar 
um ensaio em animais vertebrados solicitará 
esse estudo nos primeiros dois meses após o 
prazo previsto no n.º 2 do artigo 26º. 

1. Antes da realização de ensaios que 
envolvam animais vertebrados para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários ao registo, um participante num 
FIIS investigará se já existe um estudo 
pertinente, consultando, para esse efeito, o 
registo de substâncias mencionado no 
artigo 22º ter e comunicando com os outros 
participantes do respectivo FIIS. Se houver 
um estudo pertinente disponível no Fiis, um 
participante do Fórum que teria de executar 
um ensaio em animais vertebrados solicitará 
esse estudo. 

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre de alterações anteriores, atendendo a que se procederá à  
supressão do artigo 26º. As informações devem agora ser notificadas no registo de 
substâncias, de acordo com o disposto no artigo 22º ter.

É preferível que a exigência relativa a estudos em matéria de experimentação com animais 
vertebrados não esteja sujeita a um prazo, na medida em que os estudos já são necessários, 
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quer com o objectivo de recolher as informações nucleares previstas no artigo 22º quater, 
quer no momento do registo. Além disso, deve ser possível requerer estudos numa fase mais 
precoce, caso se tencione, por exemplo, proceder mais cedo ao registo.
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10.11.2005 A6-0315/696

ALTERAÇÃO 696
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 696
ARTIGO 28, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. Antes da realização de estudos que 
não envolvam animais vertebrados para 
satisfazer os requisitos de informação 
necessários para efeitos de registo, um 
participante no FIIS pode averiguar se já 
existe um estudo relevante, consultando, 
para o efeito, a base de dados mencionada 
no artigo 22º ter e comunicando com os 
outros participantes no respectivo FIIS. 
Caso um estudo relevante esteja disponível 
no FIIS, um participante que nesse FIIS  
teria de realizar um estudo poderá solicitar 
esse estudo.

Or. en

Justificação

A presente alteração torna obrigatória a partilha de dados que não envolvam ensaios em 
animais, quando sejam exigidos. Especifica, igualmente, não só que os participantes no FIIS 
devem realizar os ensaios, mas também que as PME que registem substâncias químicas de 
baixo volume não são obrigadas a solicitar e a pagar pelos dados, até que o registo esteja 
iminente.
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10.11.2005 A6-0315/697

ALTERAÇÃO 697
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 697
ARTIGO 28, NÚMERO 2 

2. Se não houver um estudo pertinente 
envolvendo ensaios em animais vertebrados 
disponível no FIIS, o participante entrará em 
contacto com outros participantes desse 
Fórum que tiverem apresentado informações 
sobre a mesma utilização ou sobre uma 
utilização semelhante da substância e que 
possam ter necessidade de executar esse 
estudo. Os participantes tomarão todas as 
medidas razoáveis para chegar a acordo 
sobre quem o fará em nome dos outros 
participantes. 

2. Se não houver um estudo pertinente 
envolvendo ensaios em animais vertebrados 
disponível no FIIS para uma determinada 
categoria de utilização e exposição, o 
participante entrará em contacto com outros 
participantes desse Fórum que tiverem 
apresentado informações sobre a matéria e 
que possam ter necessidade de executar esse 
estudo. Os participantes tomarão todas as 
medidas razoáveis para chegar a acordo 
sobre quem o fará em nome dos outros 
participantes.

Or. en

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição, incluindo uma 
simplificação linguística.
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10.11.2005 A6-0315/698

ALTERAÇÃO 698
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 698
ARTIGO 28, NÚMERO 2 

2. Se não houver um estudo pertinente 
envolvendo ensaios em animais vertebrados 
disponível no Fiis, o participante entrará em 
contacto com outros participantes desse 
Fórum que tiverem apresentado informações 
sobre a mesma utilização ou sobre uma 
utilização semelhante da substância e que 
possam ter necessidade de executar esse 
estudo. Os participantes tomarão todas as 
medidas razoáveis para chegar a acordo 
sobre quem o fará em nome dos outros 
participantes. 

2. Se não houver um estudo pertinente 
envolvendo ensaios em animais vertebrados 
disponível no Fiis, o participante entrará em 
contacto com outros participantes desse 
Fórum que tiverem apresentado informações 
sobre a mesma utilização ou sobre uma 
utilização semelhante da substância e que 
possam ter necessidade de executar esse 
estudo. Os participantes tomarão todas as 
medidas razoáveis para chegar a acordo 
sobre quem o fará em nome de todos os 
participantes que dele necessitam para 
efeitos de registo.

Or. en

Justificação

A presente alteração torna obrigatória a partilha de dados que não envolvam ensaios em 
animais, quando sejam exigidos. Especifica, igualmente, não só que os participantes no FIIS 
devem realizar os ensaios, mas também que as PME que registem substâncias químicas de 
baixo volume não são obrigadas a solicitar e a pagar pelos dados, até que o registo esteja 
iminente.
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10.11.2005 A6-0315/699

ALTERAÇÃO 699
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 699
ARTIGO 28, NÚMERO 3 

3. Se o proprietário de um estudo como 
mencionado no n.º 2 se recusar a comunicar, 
quer os comprovativos do custo do estudo, 
quer o próprio estudo, a outro(s) 
participante(s), este(s) procederá(ão) como 
se não existisse qualquer estudo pertinente 
no FIIS, a menos que um registo já 
apresentado por outro registando contenha 
o resumo ou o resumo consistente do 
estudo, consoante o caso. Nestes casos, a 
Agência tomará a decisão de disponibilizar 
ao(s) outro(s) participante(s) esse resumo 
ou resumo consistente do estudo, consoante 
o caso. O outro registando poderá reclamar 
aos participantes a partilha equitativa dos 
custos, sendo esse direito invocável junto 
dos tribunais nacionais. 

3. Se o proprietário de um estudo como 
mencionado no n.º 2 se recusar a comunicar, 
quer os comprovativos do custo do 
estudoquer o próprio estudo, a outro(s) 
participante(s), a Agência intervém para 
assegurar que os dados sejam partilhados e 
o pagamento seja equitativo e proporcional. 

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar a partilha dos dados e, principalmente, que as PME não 
tenham que suportar custos excessivamente elevados. Está, por outro lado, relacionada com 
as demais alterações apresentadas ao articulado do Título III: Partilha dos dados e evitação 
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de ensaios desnecessários.
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10.11.2005 A6-0315/700

ALTERAÇÃO 700
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 700
ARTIGO 28 BIS, TÍTULO (novo)

Artigo 28º bis
Competência e protecção jurídica

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/701

ALTERAÇÃO 701
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 701
ARTIGO 28 BIS, NÚMERO 1(novo)

1. Salvo disposição em contrário, a Agência 
será competente para tomar decisões nos 
termos do presente Título. 

Or. en

Justificação

A bem da clareza, importa mencionar explicitamente que a Agência é competente para a 
totalidade do Título III.
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10.11.2005 A6-0315/702

ALTERAÇÃO 702
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 702
ARTIGO 28 BIS, NÚMERO 2 (novo)

2. As decisões tomadas pela Agência ao 
abrigo do presente título podem ser objecto 
de recurso interposto em conformidade 
com os artigos 87º, 88º e 89º.

Or. en

Justificação

Em vez de proceder a uma enumeração exaustiva, deveria definir-se o direito de recurso.
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10.11.2005 A6-0315/703

ALTERAÇÃO 703
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 703
ARTIGO 28 BIS (novo)

Artigo 28º bis
1. No caso de uma multiplicidade de 
registandos para uma substância registada 
em quantidades inferiores a 10 toneladas e 
em relação à qual sejam exigidas, nos 
termos do artigo 43°-A, informações 
complementares às referidas no anexo V, a 
Agência informará a cada registando da 
identidade dos restantes.  Os registandos 
dispõem de um prazo de 6 meses para 
chegar a acordo sobre quem produzirá as 
informações em nome dos outros.
2. Na ausência de acordo, a Agência 
designará  como responsável pela produção 
das informações um dos registandos com 
maior experiêncian no plano da produção 
de informações.
3. Os custos da produção das informações 
complementares exigidas serão 
equitativamente partilhados entre todos os 
registandos da substância, a menos que se 
tenha chegado a acordo noutro sentido.

Or. en
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Justificação

No caso das substâncias relativamente às quais existem múltiplos registandos, o custo da 
produção de informações complementares deve ser partilhado equitativamente pelos 
registandos. Deverá aplicar-se o princípio “uma substância, um registo”, por forma a 
reduzir os custos suportados pelos registandos de substâncias de baixo volume e em 
particular as PME. A apresentação de um conjunto de informações suplementares eliminaria, 
por outro lado, a necessidade de se chegar a acordo sobre a interpretação das informações 
obtidas a partir dos ensaios.
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10.11.2005 A6-0315/704

ALTERAÇÃO 704
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 704
ARTIGO 29, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

Este princípio não se aplica a substâncias e 
preparações colocadas no mercado em 
quantidades inferiores a 1 kg por ano, ou 
no quadro de um fornecimento único para 
fins de investigação científica e de 
desenvolvimento.

Or. en

Justificação

Seria desproporcionado requerer a elaboração de uma ficha de segurança para quantidades 
ínfimas ou para um fornecimento único (por exemplo, para um docente universitário).
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10.11.2005 A6-0315/705

ALTERAÇÃO 705
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 705
ARTIGO 29, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. A título de derrogação, a ficha de 
segurança elaborada em conformidade com 
o anexo Ia não é exigida no caso das 
preparações quando estas sejam 
transferidas entre duas fábricas da UE 
propriedade da mesma sociedade (holding) 
que não fazem parte da mesma entidade 
jurídica.

Or. en

Justificação

As transferências de preparações entre duas fábricas da UE propriedade da mesma 
sociedade (holding) que não fazem parte da mesma entidade jurídica não deveriam ser 
consideradas como colocação no mercado.  Dado que as preparações estão sempre sob o 
controlo da empresa, a exigência de uma ficha de segurança separada para essas 
preparações não comporta qualquer benefício para a saúde humana ou para o ambiente.



AM\588615PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

10.11.2005 A6-0315/706

ALTERAÇÃO 706
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 706
ARTIGO 29, NÚMERO 3, PARÁGRAFO 1

3. Se uma preparação não cumprir os 
critérios para a sua classificação como 
perigosa nos termos dos artigos 5.º, 6.º e 7.º 
da Directiva 1999/45/CE, mas se contiver, 
numa concentração individual que seja igual 
ou superior a 1%, em massa, no caso das 
preparações não gasosas, ou igual ou 
superior a 0,2%, em volume, no caso das 
preparações gasosas, pelo menos uma 
substância com efeitos perigosos para a 
saúde ou para o ambiente, ou uma substância 
para a qual a regulamentação comunitária 
preveja limites de exposição no local de 
trabalho, o responsável pela colocação no 
mercado dessa preparação, quer se trate do 
fabricante, do importador, de um utilizador a 
jusante ou de um distribuidor, fornecerá, a 
pedido de um utilizador a jusante, uma 
ficha de segurança elaborada em 
conformidade com o ponto 4 do anexo Ia.

3. Se uma preparação não cumprir os 
critérios para a sua classificação como 
perigosa nos termos dos artigos 5.º, 6.º e 7.º 
da Directiva 1999/45/CE, mas se contiver, 
numa concentração individual que seja igual 
ou superior a 1%, em massa, no caso das 
preparações não gasosas, ou igual ou 
superior a 0,2%, em volume, no caso das 
preparações gasosas, pelo menos uma 
substância com efeitos perigosos para a 
saúde ou para o ambiente, ou uma substância 
para a qual a regulamentação comunitária 
preveja limites de exposição no local de 
trabalho, o responsável pela colocação no 
mercado dessa preparação, quer se trate do 
fabricante, do importador, de um utilizador a 
jusante ou de um distribuidor, fornecerá uma 
ficha de segurança elaborada em 
conformidade com o ponto 4 do anexo Ia.

Or. en
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Justificação

No caso de substâncias perigosas, deveria ser automaticamente enviada uma ficha de 
segurança aos utilizadores a jusante.
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10.11.2005 A6-0315/707

ALTERAÇÃO 707
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 707
ARTIGO 29, NÚMERO 6, PARÁGRAFO 2

 Sempre que se realize uma avaliação de 
segurança química, os perfis de exposição 
pertinentes serão descritos num Anexo à 
ficha de segurança.

Sempre que se realize uma avaliação de 
segurança química, os perfis de exposição 
pertinentes ou as categorias de exposição 
serão descritos nas secções apropriadas da 
ficha de segurança e/ou colocados à 
disposição por via electrónica.

Or. en

Justificação

A incorporação de anexos em fichas de segurança no intuito de abranger diferentes perfis de 
exposição contraria os requisitos vigentes a nível internacional aplicáveis às fichas de 
segurança. Uma multiplicidade de anexos com diferentes perfis de exposição não é viável na 
prática e gera encargos financeiros inaceitáveis, em particular para as PME, na medida em 
que a ficha de segurança prevê não só a descrição da utilização da substância, mas também 
medidas de gestão dos riscos. Além disso, a ficha de segurança deve satisfazer os requisitos 
GHS (sistema global harmonizado).
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10.11.2005 A6-0315/708

ALTERAÇÃO 708
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 708
ARTIGO 29, NÚMERO 6, PARÁGRAFO 2

Sempre que se realize uma avaliação de 
segurança química, os perfis de exposição 
pertinentes serão descritos num anexo à 
ficha de segurança.

Sempre que se realize uma avaliação de 
segurança química, os perfis de exposição 
pertinentes ou as categorias de utilização e 
exposição relevantes serão indicados nas  
secções apropriadas da ficha de segurança 
e/ou colocados à disposição por via 
electrónica.

Or. en

Justificação

Formulação mais precisa da alteração 135 originalmente apresentada, decorrente da 
introdução de categorias de utilização e exposição.
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10.11.2005 A6-0315/709

ALTERAÇÃO 709
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 709
ARTIGO 29, NÚMERO 7 

7. Para utilizações identificadas, um 
utilizador a jusante deve usar as informações 
apropriadas constantes da ficha de segurança 
que lhe é fornecida.

7. Para utilizações ou categorias de 
exposição e utilização identificadas, um 
utilizador a jusante deve usar as informações 
apropriadas constantes da ficha de segurança 
que lhe é fornecida.

Or. en

Justificação

Incorrer-se-ia em despesas supérfluas se, meramente em virtude da entrada em vigor do 
regulamento,  houvesse que transmitir de novo as fichas de segurança, ainda que os 
utilizadores das mesmas já dispusessem.
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10.11.2005 A6-0315/710

ALTERAÇÃO 710
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 710
ARTIGO 29, NÚMERO 8, PARÁGRAFO 1

8. A ficha de segurança será fornecida em 
papel ou por meios electrónicos, o mais 
tardar no momento da primeira entrega de 
uma substância após a entrada em vigor do 
presente regulamento. Os fornecedores 
procederão à sua actualização, sem demora, 
nas seguintes ocasiões: 

8. A ficha de segurança será fornecida em 
papel ou por meios electrónicos, o mais 
tardar no momento da primeira entrega de 
uma substância após a entrada em vigor do 
presente regulamento, excepto se tiver sido 
fornecida uma ficha de segurança em 
conformidade com as presentes disposições, 
previamente à entrada em vigor do presente 
regulamento.  Os fornecedores procederão à 
sua actualização, sem demora, nas seguintes 
ocasiões:

a) Logo que estejam disponíveis novos 
dados que possam ser necessários para 
possibilitar a determinação e aplicação das 
medidas adequadas de gestão dos riscos; 

a) Logo que estejam disponíveis novos 
dados que possam ser necessários para 
possibilitar a determinação e aplicação das 
medidas adequadas de gestão dos riscos; 

b) Quando a substância tiver sido registada; b) Se a substância tiver sido registada;

c) Quando tiver sido concedida ou recusada 
uma autorização; 

c) Se tiver sido concedida ou recusada uma 
autorização; 

d) Quando tiver sido imposta uma restrição. d) Se tiver sido imposta uma restrição. 

Or. en
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Justificação

Sendo que as empresas já estão vinculadas a observar certas disposições em razão da 
estratégia provisória no âmbito do regulamento REACH, deve ser prevista uma cláusula de 
salvaguarda, a fim de garantir que o trabalho não tenha que ser repetido após a entrada em 
vigor do regulamento em apreço.
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10.11.2005 A6-0315/711

ALTERAÇÃO 711
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 711
ARTIGO 30, TÍTULO

Obrigação de comunicar informações a 
jusante da cadeia de abastecimento sobre 
substâncias e preparações para as quais não 
é exigida uma ficha de segurança

Obrigação de comunicar informações a 
jusante da cadeia de abastecimento sobre 
substâncias e preparações para as quais não 
é transmitida uma ficha de segurança

Or. en

Justificação

Correcção da alteração 138 originalmente apresentada .
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10.11.2005 A6-0315/712

ALTERAÇÃO 712
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 712
ARTIGO 30, NÚMERO 1, PARTE INTRODUTÓRIA

1. Todos os agentes da cadeia de 
abastecimento de uma substância estreme ou 
numa preparação que não sejam obrigados, 
nos termos do artigo 29.º, a fornecer uma 
ficha de segurança, deverão comunicar, ao 
utilizador ou distribuidor imediatamente a 
jusante na cadeia de abastecimento, as 
informações mencionadas a seguir:

1. Todos os agentes ou distribuidores da 
cadeia de abastecimento de uma substância 
estreme ou numa preparação que não 
forneçam, nos termos do artigo 29.º, uma 
ficha de segurança, deverão comunicar, ao 
utilizador ou distribuidor imediatamente a 
jusante na cadeia de abastecimento, as 
informações mencionadas a seguir:

Or. en

Justificação

Cumpre incluir os distribuidores. O requisito supra não deve aplicar-se quando seja 
fornecida uma ficha de segurança, ainda que não haja, nos termos do artigo 29º, qualquer 
requisito nesse sentido.
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10.11.2005 A6-0315/713

ALTERAÇÃO 713
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 713
ARTIGO 30, NÚMERO 1, ALÍNEA A)

a) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no n.º 1 do artigo 18.º;

Suprimido

Or. en

Justificação

Não se afigura adequado que, para substâncias incluídas em preparações classificadas como 
não perigosas, deva ser comunicado o número de registo na ficha de segurança, ao passo 
que, para preparações perigosas com uma ficha de segurança só devam ser comunicados os 
componentes perigosos e não os não perigosos com indicação do número de registo.
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10.11.2005 A6-0315/714

ALTERAÇÃO 714
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 714
ARTIGO 30, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. Não será necessário efectuar uma 
avaliação da segurança química nem 
elaborar um relatório sobre a segurança 
química, nos termos do nº 1, para 
substâncias classificadas como perigosas 
em conformidade com a Directiva 
67/548/CEE, ou para substâncias 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
substâncias muito persistentes e muito 
bioacumuláveis presentes em preparações 
maciças isentas da obrigação de rotulagem, 
em conformidade com o nº 2 do artigo 12º 
da Directiva 1999/45/CE, bem como o nº 3 
do artigo 9º e o Anexo VI da Directiva 
67/548/CEE.

Or. en

Justificação

O REACH não exige a avaliação da segurança química de uma substância perigosa presente 
numa preparação quando essa preparação não é classificada como perigosa (o teor da 
substância perigosa é inferior ao limiar estabelecido no nº 2 do artigo 13º).

Algumas preparações maciças (ligas, preparações que contêm polímeros e elastómeros), 
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como as misturas de borracha, estão isentas de rotulagem, em conformidade com o nº 2 do 
artigo 12º da Directiva 1999/45/CE, uma vez que não representam qualquer perigo para o 
ambiente ou a saúde humana por meio de inalação, ingestão ou contacto com a pele. (Esta 
isenção deve-se ao baixo risco de determinadas preparações maciças e de sólidos, em que as 
substâncias estão encerradas na matriz polímera e não se encontram facilmente 
biodisponíveis).

Mediante a incorporação da alteração proposta no artigo 13º, as disposições do REACH 
seriam harmonizadas com a Directiva 1999/45/CE e com o próprio REACH, o qual não exige 
uma avaliação da segurança química de substâncias presentes em preparações que não são 
perigosas.
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10.11.2005 A6-0315/715

ALTERAÇÃO 715
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 715
ARTIGO 31, PARTE INTRODUTÓRIA

Todos os agentes da cadeia de abastecimento 
de uma substância ou preparação deverão 
comunicar, ao agente ou distribuidor 
imediatamente a montante na cadeia de 
abastecimento, as informações mencionadas 
a seguir: 

A menos que desse facto resulte a 
divulgação de informações confidenciais 
protegidas nos termos do artigo 116º, todos 
os agentes da cadeia de abastecimento de 
uma substância ou preparação deverão 
comunicar, ao agente ou distribuidor 
imediatamente a montante na cadeia de 
abastecimento, as informações mencionadas 
a seguir:

Or. en

Justificação

É conveniente prever uma derrogação à obrigatoriedade de comunicar informações a 
montante da cadeia de abastecimento, caso dessa comunicação possa resultar a divulgação 
de informações confidenciais sobre o utilizador a jusante ou sobre a forma como este utiliza 
a substância química. Esta medida permitirá evitar que o fabricante possa comunicar essas 
informações aos concorrentes do utilizador a jusante.
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10.11.2005 A6-0315/716

ALTERAÇÃO 716
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 716
ARTIGO 31 BIS, TÍTULO (novo)

Artigo 31º bis
Dever de comunicar informações sobre 

substâncias contidas em artigos

Or. en

Justificação

Os fabricantes, os retalhistas e os consumidores poderão verificar que substâncias 
específicas se encontram contidas num produto final e, se necessário, procurar e escolher 
uma alternativa mais segura.
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10.11.2005 A6-0315/717

ALTERAÇÃO 717
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 717
ARTIGO 31 BIS (novo)

Os utilizadores a jusante que incorporem 
num determinado artigo uma substância ou 
preparação para a qual foi estabelecida 
uma ficha de segurança, bem como todos 
os que ulteriormente manuseiem ou 
processem o artigo em causa, transmitirão 
a ficha de segurança a todos os 
destinatários do artigo, ou de um seu 
derivado. Os consumidores não são 
considerados destinatários.
Os consumidores terão o direito de solicitar 
ao fabricante ou ao importador 
informações acerca das substâncias 
presentes num determinado artigo por ele 
fabricado ou importado.

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/718

ALTERAÇÃO 718
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 718
ARTIGO 33

Todos os agentes da cadeia de abastecimento 
deverão coligir e conservar à disposição 
todas as informações exigidas para darem 
cumprimento às obrigações que lhes 
incumbem por força do presente 
regulamento durante, pelo menos, 10 anos 
após a última vez em que fabricaram, 
importaram, forneceram ou utilizaram a 
substância estreme ou numa preparação. 
Qualquer agente da cadeia de abastecimento 
apresentará ou disponibilizará estas 
informações, sem demora, a pedido de 
qualquer autoridade competente do Estado-
Membro em que esse agente se encontra 
estabelecido ou à Agência, sem prejuízo do 
disposto nos títulos II e VI.

Todos os agentes da cadeia de abastecimento 
deverão coligir e conservar à disposição 
todas as informações exigidas para darem 
cumprimento às obrigações que lhes 
incumbem por força do presente 
regulamento durante, pelo menos, 5 anos 
após a última vez em que fabricaram, 
importaram, forneceram ou utilizaram a 
substância estreme ou numa preparação. 
Qualquer agente da cadeia de abastecimento 
apresentará ou disponibilizará estas 
informações, sem demora, a pedido da 
Agência, sem prejuízo do disposto nos 
títulos II e VI.

Or. en

Justificação

A obrigação de conservar todas as informações REACH durante dez anos após a última vez 
que uma substância foi fabricada, importada, fornecida ou utilizada constitui um entrave 
burocrático considerável para as pequenas e médias empresas. O prazo deve, por esse 
motivo, ser reduzido para cinco anos.
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10.11.2005 A6-0315/719

ALTERAÇÃO 719
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 719
ARTIGO 34, NÚMERO 1 

1. Um utilizador a jusante pode fornecer 
informações que contribuam para a 
preparação de um registo.

1. Um utilizador a jusante pode fornecer 
informações que contribuam para a 
preparação de um registo. As informações 
podem ser comunicadas directamente à 
Agência. As disposições do título III 
relativas à partilha dos dados aplicam-se, 
mutatis mutandis, aos utilizadores a 
jusante.

Or. en

Justificação

Sem disporem da possibilidade de entrar em contacto directo com a Agência, os utilizadores 
a jusante veriam o seu direito relativo à protecção de dados seriamente ameaçado. Por outro 
lado, os dados seriam postos à disposição dos fornecedores, sem que houvesse qualquer 
possibilidade de controlar o modo de utilização da informação.
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10.11.2005 A6-0315/720

ALTERAÇÃO 720
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 720
ARTIGO 34, NÚMERO 2 

2. Qualquer utilizador a jusante terá direito a 
comunicar uma utilização, por escrito, ao 
fabricante, importador ou utilizador a jusante 
que lhe fornece uma substância, com o 
objectivo de fazer dela uma utilização 
identificada. Ao fazê-lo, fornecerá 
informações suficientes que permitam ao seu 
fornecedor a elaboração de um perfil de 
exposição para a referida utilização, para 
inclusão na avaliação de segurança química.

2. Qualquer utilizador a jusante terá direito a 
comunicar uma utilização ou categorias de 
utilização e de exposição, por escrito, ao 
fabricante, importador ou utilizador a jusante 
que lhe fornece uma substância, com o 
objectivo de fazer dela uma utilização 
identificada. Ao fazê-lo, fornecerá 
informações suficientes que permitam ao seu 
fornecedor tê-las em conta, para inclusão na 
avaliação de segurança química.

Nos termos do nº 26 do artigo 3º, o 
produtor, importador ou utilizador a 
jusante pode recusar-se a fornecer um 
perfil de exposição.

Or. en

Justificação

Em vez de indicar as utilizações individualmente, deveria ser suficiente indicar as categorias 
de utilização e de exposição, por forma a que o destinatário não tenha de comunicar 
informações comerciais confidenciais aos seus fornecedores a montante.

Formulação mais precisa da antiga alteração 141 em benefício da PME. Apenas se deve 
exigir que sejam indicadas as categorias de utilização e exposição e não as utilizações 
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especiais. Tal é particularmente importante para as PME (ver igualmente a justificação da 
alteração 4 ao nº 25 do artigo 3º) e não prejudica o direito de as empresas indicarem 
utilizações especiais a título complementar, se desejarem fazê-lo por razões comerciais.

Esta alteração especifica que os fornecedores são autorizados, a título excepcional, a 
recusarem-se a apresentar aos utilizadores a jusante o devido perfil de exposição para uma 
utilização. Esta clarificação reveste uma importância particular para as pequenas e médias 
empresas, na medida em que confere certeza jurídica e permite uma melhor previsibilidade 
dos custos. Esta alteração está relacionada com o nº 26 do artigo 3º, na sua forma alterada.
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10.11.2005 A6-0315/721

ALTERAÇÃO 721
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 721
ARTIGO 34, NÚMERO 4, PARÁGRAFO 1

4. Um utilizador a jusante de uma substância 
estreme ou numa preparação elaborará um 
relatório de segurança química em 
conformidade com o anexo XI no tocante a 
qualquer utilização que não se enquadre nas 
condições descritas num perfil de exposição 
que lhe tenha sido comunicado numa ficha 
de segurança.

4. Um utilizador a jusante de uma substância 
estreme ou numa preparação elaborará um 
relatório de segurança química em 
conformidade com o anexo XI no tocante a 
qualquer utilização ou categoria de 
utilização e de exposição que não se 
enquadre nas condições descritas num perfil 
de exposição ou nas categoria de utilização 
e exposição especificadas que lhe tenham 
sido comunicados numa ficha de segurança.  
Tal aplica-se exclusivamente a substâncias 
a partir de 1 tonelada/ano.

Or. en

Justificação

Os utilizadores a jusante, nomeadamente PME, não devem ter de elaborar um relatório de 
segurança química para cada utilização única que não se enquadre nas condições descritas 
por um fornecedor anterior. Tal só deverá ter lugar em caso de desvios em relação às 
categorias de utilização e de exposição. É necessário um limiar quantitativo, na medida em 
que, caso contrário, os utilizadores a jusante teriam de elaborar um relatório de segurança 
química, mesmo em caso de quantidades ínfimas, ao contrário do que sucederia com 
fabricantes/importadores.
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10.11.2005 A6-0315/722

ALTERAÇÃO 722
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 722
ARTIGO 34, NÚMERO 4, PARÁGRAFO 3, ALÍNEA B BIS) (nova)

b bis) Durante um período de cinco anos,  
se se tratar de uma utilização para fins de 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo, desde que 
comunique à Agência as informações 
referidas no artigo 35º, bem como a lista de 
clientes e utilizadores, se existir, e a 
quantidade estimada que utiliza na 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo.

Or. en

Justificação

Esta alteração confere a possibilidade de os utilizadores a jusante que utilizam substâncias 
para fins de investigação e desenvolvimento orientados para o produto e para o processo 
ficarem isentos da obrigação de efectuar uma avaliação de segurança química para essa 
utilização, mediante a inclusão de informações suplementares – que não são difíceis de obter 
– no relatório que devem transmitir à Agência sobre essa utilização, em conformidade com o 
artigo 35°.



AM\588615PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

10.11.2005 A6-0315/723

ALTERAÇÃO 723
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 723
ARTIGO 35, NÚMERO 1 

1. Antes de dar início a uma utilização 
específica de uma substância que tenha sido 
registada por um agente a montante na 
cadeia de abastecimento, de acordo com os 
artigos 5.º ou 16.º, qualquer utilizador a 
jusante transmitirá à Agência as informações 
especificadas no n.º 2 do presente artigo, se 
lhe tiver sido fornecida uma ficha de 
segurança que inclua um perfil de 
exposição e o utilizador a jusante estiver a 
fazer uma utilização da substância que não 
se enquadre nas condições descritas nesse 
perfil de exposição.

1. Antes de dar início à utilização de uma 
substância que tenha sido registada por um 
agente a montante na cadeia de 
abastecimento, de acordo com os artigos 5.º 
ou 16.º, qualquer utilizador a jusante 
transmitirá à Agência as informações 
especificadas no n.º 2 do presente artigo, se 
a utilização for efectuada fora dos perfis de 
exposição ou das categorias de utilização e 
exposição identificados na ficha de 
segurança pertinente.

Or. en

Justificação

A alteração decorre da introdução das categorias de utilização e exposição, incluindo uma 
simplificação linguística.
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10.11.2005 A6-0315/724

ALTERAÇÃO 724
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 724
ARTIGO 35, NÚMERO 2, ALÍNEA E)

e) Uma descrição genérica e resumida da(s) 
utilização(ões);

e) Uma descrição genérica e resumida da(s) 
utilização(ões), categorias de utilização e 
categorias de exposição;

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/725

ALTERAÇÃO 725
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 725
ARTIGO 35, NÚMERO 2, ALÍNEA F)

f) Uma proposta de ensaios suplementares 
em animais vertebrados, caso o utilizador a 
jusante o considere necessário para 
completar a sua avaliação de segurança 
química.

Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta relativa a ensaios suplementares em animais vertebrados pode ser suprimida, na 
medida em que a indicação da categoria de exposição, nos termos do nº 2 do artigo 35º, em 
conjugação com o novo anexo IX bis, não contemplada até à data pelo fabricante/importador 
já tem em consideração os ensaios em causa.
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10.11.2005 A6-0315/726

ALTERAÇÃO 726
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 726
ARTIGO 35, NÚMERO 2, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

Caso os dados estejam disponíveis, 
aplicar-se-á o procedimento previsto no 
artigo 25°.

Or. en

Justificação

A presente alteração está estreitamente relacionada com as alterações à alínea a), subalínea 
x) do artigo 9º, ao nº 5 do artigo 24º, ao nº 1 do artigo 25º e ao nº 1 do artigo 26º e insere-se 
no seu seguimento. O objectivo é remover os aspectos facultativos da apresentação de dados 
relativos aos ensaios em animais não vertebrados, suprimindo esta disposição. O acesso 
obrigatório aos dados reveste importância crucial para as PME.
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10.11.2005 A6-0315/727

ALTERAÇÃO 727
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 727
ARTIGO 38, TÍTULO

Autoridade competente Responsabilidade da Agência em matéria 
de avaliação dos processos

Or. en

Justificação

O papel da Agência Europeia dos Produtos Químicos na fase de avaliação deve ser 
reforçado. Propomos que a Agência centralize a avaliação das propostas de ensaios e dos 
processos. Além disso, a Agência poderá recorrer a uma rede europeia de peritos e institutos 
de avaliação estabelecidos nos Estados-Membros. (Proposta SAGE).
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10.11.2005 A6-0315/728

ALTERAÇÃO 728
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 728
ARTIGO 38, NÚMERO 2 

2. Se vários fabricantes ou importadores 
tiverem formado um consórcio em 
conformidade com os artigos 10.º ou 17.º, a 
autoridade competente será a do Estado-
Membro do fabricante ou importador que 
apresenta os dados à Agência em nome dos 
outros, em conformidade com os referidos 
artigos.

2. Para a realização dessas avaliações, a 
Agência será assistida pelos peritos e 
organismos que constam das listas 
estabelecidas em conformidade com o 
artigo 83º.

Or. en

Justificação

O papel da Agência Europeia dos Produtos Químicos na fase de avaliação deve ser 
reforçado. Propomos que a Agência centralize a avaliação das propostas de ensaios e dos 
processos. Além disso, a Agência poderá recorrer a uma rede europeia de peritos e institutos 
de avaliação estabelecidos nos Estados-Membros. (Proposta SAGE).
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10.11.2005 A6-0315/729

ALTERAÇÃO 729
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 729
ARTIGO 39, NÚMERO 1 E NÚMERO 2, PARTE INTRODUTÓRIA

1. A autoridade competente analisará todas 
as propostas de ensaios apresentadas num 
registo ou num relatório de um utilizador a 
jusante para fornecimento das informações 
especificadas nos anexos VII e VIII 
relativamente a uma substância.

1. A Agência analisará todas as propostas de 
ensaios apresentadas num registo ou num 
relatório de um utilizador a jusante para 
fornecimento das informações especificadas 
nos anexos VII e VIII relativamente a uma 
substância. 

2. Com base na análise referida no n.º 1, a 
autoridade competente redigirá uma das 
seguintes decisões e essa decisão será 
adoptada em conformidade com o 
procedimento estabelecido nos artigos 48.º e 
49.º:

2. Com base na análise referida no n.º 1, a 
Agência redigirá uma das seguintes decisões 
e essa decisão será adoptada em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido nos artigos 48.º e 49.º:

Or. en

Justificação

Ver alteração ao artigo 38º.
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10.11.2005 A6-0315/730

ALTERAÇÃO 730
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 730
ARTIGO 40, NÚMEROS 1 e 2

1. A autoridade competente pode examinar 
qualquer registo com o objectivo de verificar 
que:

1. A Agência pode examinar qualquer 
registo com o objectivo de verificar que:

a) A informação constante do(s) processo(s) 
técnico(s) apresentados nos termos do artigo 
9.º satisfaz os requisitos dos artigos 9.º, 11.º 
e 12.º e dos anexos IV a VIII;

a) A informação constante do(s) processo(s) 
técnico(s) apresentados nos termos do artigo 
9.º satisfaz os requisitos dos artigos 9.º, 11.º 
e 12.º e dos anexos IV a VIII;

b) As adaptações às informações 
normalmente exigidas e a respectiva 
justificação apresentadas no(s) processo(s) 
técnico(s) respeitam as normas que regem 
essas adaptações estabelecidas nos anexos V 
a VIII e as regras gerais estabelecidas no 
anexo IX.

b) As adaptações às informações 
normalmente exigidas e a respectiva 
justificação apresentadas no(s) processo(s) 
técnico(s) respeitam as normas que regem 
essas adaptações estabelecidas nos anexos V 
a VIII e as regras gerais estabelecidas no 
anexo IX.

2. Com base numa análise efectuada nos 
termos do n.º 1, a autoridade competente 
pode preparar um projecto de decisão que 
exija que o(s) registando(s) apresentem 
qualquer informação necessária para que 
o(s) registo(s) cumpram os requisitos de 
informação pertinentes e essa decisão será 
adoptada em conformidade com o 
procedimento estabelecido nos artigos 48.º e 
49.º.

2. Com base numa análise efectuada nos 
termos do nº 1, a Agência pode preparar um 
projecto de decisão no prazo de 12 meses a 
contar da publicação do plano anual de 
avaliação referido no n° 4 que exija que 
o(s) registando(s) apresentem qualquer 
informação necessária para que o(s) 
registo(s) cumpram os requisitos de 
informação pertinentes e essa decisão será 
adoptada em conformidade com os artigos 
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48º e 49º.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 38°.
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10.11.2005 A6-0315/731

ALTERAÇÃO 731
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 731
ARTIGO 40, NÚMERO 3 BIS (novo)

3 bis. Agência elaborará um plano anual de 
avaliação dos processos de registo, 
nomeadamente para avaliar a sua 
qualidade global. Este plano especificará, 
em particular, a percentagem mínima de 
processos de registo a avaliar durante o 
referido período. O plano é publicado no 
sítio Internet da Agência.

Or. en

Justificação

Importa assegurar que seja avaliado um número mínimo de processos.
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10.11.2005 A6-0315/732

ALTERAÇÃO 732
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 732
ARTIGO 41, NÚMERO 1 

1. A autoridade competente examinará 
qualquer informação apresentada na 
sequência de uma decisão tomada ao abrigo 
dos artigos 39.º ou 40.º e redigirá, caso 
necessário, os projectos de decisões 
apropriados em conformidade com os 
artigos 39.º ou 40.º.

1. A Agência examinará qualquer 
informação apresentada na sequência de uma 
decisão tomada ao abrigo dos artigos 39.º ou 
40.º e redigirá, caso necessário, os projectos 
de decisões apropriados em conformidade 
com os artigos 39.º ou 40.º.

Or. en

Justificação

Coerência com as alterações 38 e 40.
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10.11.2005 A6-0315/733

ALTERAÇÃO 733
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 733
ARTIGO 42, NÚMERO 3, PARTE INTRODUTÓRIA

3. No caso das substâncias de integração 
progressiva, a autoridade competente 
elaborará os projectos de decisão de acordo 
com o n.º 2 do artigo 39.º:

3. No caso das substâncias de integração 
progressiva, a Agência elaborará os 
projectos de decisão de acordo com o n.º 2 
do artigo 39.º:

Or. en

Justificação

Coerência com a alteração 38.
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10.11.2005 A6-0315/734

ALTERAÇÃO 734
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 734
ARTIGO 42, NÚMERO 4 BIS (novo)

4 bis. A lista dos processos de registo, 
objecto de avaliação ao abrigo dos artigos 
39º e 40º, é colocada à disposição dos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem por objectivo conferir visibilidade, no interior da rede, ao trabalho 
efectuado pela Agência a nível da avaliação das propostas.
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10.11.2005 A6-0315/735

ALTERAÇÃO 735
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 735
ARTIGO 43

1. Uma autoridade competente que dê 
início à avaliação da conformidade de um 
registo ao abrigo do artigo 40.º notificará a 
Agência em conformidade.
2. A autoridade competente preparará um 
projecto de decisão em conformidade com o 
n.º 2 do artigo 40.º no prazo de 12 meses a 
contar do início da avaliação da substância.

A Agência preparará um projecto de decisão 
em conformidade com o n.º 2 do artigo 40.º 
no prazo de 12 meses a contar do início da 
avaliação da substância.

3. A autoridade competente de um Estado-
Membro notificará a Agência em 
conformidade quando concluir as suas 
actividades de avaliação, ao abrigo do 
artigo 40.º, relativas a uma substância de 
integração progressiva.

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/736

ALTERAÇÃO 736
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 736
ARTIGO 43 -A BIS (novo)

Artigo 43º -A bis 

Elaboração de informações 
complementares em caso de vários 

registandos

1. Se vários registandos tiverem de 
apresentar as informações especificadas no 
nº 2 do artigo 43º -A bis relativas à mesma 
substância, a Agência comunicará a todos 
esses registandos a identidade dos outros.

2. Todos os registandos a quem é exigida a 
apresentação das mesmas informações 
dispõem de um prazo de três meses para 
chegar a acordo sobre quem produzirá as 
informações em nome dos outros. Na 
ausência de um acordo, a Agência 
designará um dos registandos como 
responsável pela produção das 
informações.

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/737

ALTERAÇÃO 737
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 737
ARTIGO 43 A BIS, TÍTULO

Autoridade competente Plano evolutivo comunitário

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/738

ALTERAÇÃO 738
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 738
ARTIGO 43 A BIS, NÚMERO 1

1. Um Estado-Membro incluirá uma 
substância num plano evolutivo, com o 
objectivo de se tornar a autoridade 
competente para efeitos dos artigos 44.º, 45.º 
e 46.º, se esse Estado-Membro, quer em 
resultado de uma avaliação de um processo 
pela sua autoridade competente, referida no 
artigo 38.º, quer com base em qualquer outra 
fonte relevante, incluindo a informação 
constante do ou dos processos de registo, 
tiver razões para suspeitar que a substância 
constitui um risco para a saúde ou para o 
ambiente, em especial com base num dos 
seguintes elementos:

1. A Agência estabelecerá um plano 
evolutivo comunitário, para efeitos dos 
artigos 44.º, 45.º e 46.º, com base em 
critérios estabelecidos em conformidade 
com o artigo 43ºA se, quer em resultado de 
uma avaliação de um processo pela sua 
autoridade competente, referida no artigo 
38.º, quer com base em qualquer outra fonte 
relevante, incluindo a informação constante 
do ou dos processos de registo, tiver razões 
para suspeitar que a substância constitui um 
risco para a saúde ou para o ambiente, em 
especial, por exemplo, com base num dos 
seguintes elementos:

a) Semelhança estrutural da substância com 
substâncias reconhecidamente preocupantes 
ou com substâncias persistentes e passíveis 
de bioacumulação que sugira que a 
substância, ou um ou mais dos produtos 
resultantes da sua transformação, tem 
propriedades que suscitam preocupações ou 
se é persistente e passível de bioacumulação;

a) Semelhança estrutural da substância com 
substâncias reconhecidamente preocupantes 
ou com substâncias persistentes e passíveis 
de bioacumulação que sugira que a 
substância, ou um ou mais dos produtos 
resultantes da sua transformação, tem 
propriedades que suscitam preocupações ou 
se é persistente e passível de bioacumulação;

b) Tonelagem agregada dos registos 
apresentados por vários registandos.

b) Tonelagem agregada dos registos 
apresentados por vários registandos.
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A Agência apresentará o projecto de plano 
evolutivo comunitário aos 
Estados-Membros até 31 de Dezembro de 
cada ano.

Or. en

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.
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10.11.2005 A6-0315/739

ALTERAÇÃO 739
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 739
ARTIGO 43 A BIS, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. A Agência será responsável pela 
avaliação das substâncias inscritas no 
plano evolutivo comunitário. Na realização 
das avaliações, a Agência poderá ser 
coadjuvada pelos peritos que constam da 
lista a que alude o artigo 83º, que 
seleccionará tendo devidamente em conta 
as solicitações formuladas pelos Estados-
Membros nos termos do nº 1 ter.

Or. en

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.
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10.11.2005 A6-0315/740

ALTERAÇÃO 740
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 740
ARTIGO 43 A BIS, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. Até 31 de Dezembro de cada ano, os 
Estados-Membros poderão enviar à 
Agência as suas observações sobre o 
conteúdo do projecto de plano, propor a 
inscrição de novas substâncias no plano 
evolutivo, bem como propor a 
responsabilização por uma avaliação pelos 
organismos nacionais.

Or. en

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.
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10.11.2005 A6-0315/741

ALTERAÇÃO 741
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 741
ARTIGO 43 A BIS, NÚMERO 2

2. Um plano evolutivo como referido no n.º 
1 abrangerá um período de três anos, será 
anualmente actualizado e especificará as 
substâncias que o Estado-Membro pretende 
avaliar em cada ano. O Estado-Membro 
apresentará o plano evolutivo à Agência e 
aos restantes Estados-Membros até 28 de 
Fevereiro de cada ano. A Agência poderá 
apresentar observações e os Estados-
Membros poderão também enviar as suas 
observações à Agência ou manifestar o seu 
interesse em avaliar uma substância até 
31 de Março de cada ano.

2. Um plano evolutivo como referido nos nºs 
1 e 1bis abrangerá um período de três anos, 
será anualmente actualizado e especificará as 
substâncias que serão avaliadas em cada 
ano ao nível comunitário pela Agência ou, 
caso necessário, nos Estados-Membros que 
se manifestaram no contexto do nº 1 ter do 
artigo 43ºA bis. A Agência apresentará o 
plano evolutivo comunitário aos Estados-
Membros até 28 de Fevereiro de cada ano.

Or. en

Justificação

É essencial ter um único plano evolutivo comunitário, em vez de uma sobreposição de planos 
evolutivos nacionais. A Agência deve ser responsável pela elaboração deste plano evolutivo, 
tendo em devida conta as preocupações dos Estados-Membros.
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10.11.2005 A6-0315/742

ALTERAÇÃO 742
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 742
ARTIGO 44

1. Se a autoridade competente considerar 
que são necessárias informações 
complementares para efeitos de 
esclarecimento da suspeição referida no n.º 1 
do artigo 43.ºA bis, incluindo, se for caso 
disso, informações não exigidas nos 
anexos V a VIII, preparará um projecto de 
decisão, indicando os motivos, para exigir 
ao(s) registando(s) a apresentação de 
informações complementares. A decisão 
será adoptada segundo o procedimento 
previsto nos artigos 48.º e 49.º.

1. Se a Agência considerar que são 
necessárias informações complementares 
para efeitos de esclarecimento da suspeição 
referida no nº 1 do artigo 43ºA bis, 
incluindo, se for caso disso, informações não 
exigidas nos anexos V a VIII, preparará um 
projecto de decisão, indicando os motivos, 
para exigir ao(s) registando(s) a 
apresentação de informações 
complementares. A decisão será adoptada 
segundo o procedimento previsto nos artigos 
48.º e 49.º.

2. O registando apresentará à Agência as 
informações exigidas.

2. O registando apresentará à Agência as 
informações exigidas.

3. No prazo de 12 meses após a publicação 
do plano evolutivo no sítio Web da Agência, 
elaborar-se-á um projecto de decisão 
exigindo ao(s) registando(s) informações 
complementares.

3. No prazo de 12 meses após a publicação 
do plano evolutivo no sítio Web da Agência, 
elaborar-se-á um projecto de decisão 
exigindo ao(s) registando(s) informações 
complementares.

4. Quando a autoridade competente concluir 
as suas actividades de avaliação ao abrigo 
dos n.os 1, 2, e 3, notificará a Agência desse 
facto no prazo de 12 meses a contar do 
início da avaliação da substância. Se este 
prazo for ultrapassado, a avaliação será 

4. Quando a Agência concluir as suas 
actividades de avaliação ao abrigo dos n.os 
1, 2, e 3, notificará os Estados-Membros 
desse facto no prazo de 12 meses a contar do 
início da avaliação da substância. Se este 
prazo for ultrapassado, a avaliação será 
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considerada como concluída. considerada como concluída.

Or. en

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).
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10.11.2005 A6-0315/743

ALTERAÇÃO 743
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 743
ARTIGO 46

1. A autoridade competente examinará 
qualquer informação apresentada na 
sequência de uma decisão tomada ao abrigo 
do artigo 44.º e redigirá, caso necessário, os 
projectos de decisões apropriados em 
conformidade com o mesmo artigo.

1. A Agência examinará qualquer 
informação apresentada na sequência de uma 
decisão tomada ao abrigo do artigo 44.º e 
redigirá, caso necessário, os projectos de 
decisões apropriados em conformidade com 
o mesmo artigo.

2. Depois de completada a avaliação da 
substância, a autoridade competente 
utilizará as informações obtidas nesta 
avaliação para efeitos do n.º 3 do artigo 56.º 
e do n.º 2 do artigo 66.º e transmiti-las-á à 
Comissão, à Agência e aos restantes 
Estados-Membros. A autoridade 
competente informará a Comissão, a 
Agência, o registando e as autoridades 
competentes dos restantes Estados-
Membros das conclusões que tirou sobre o 
uso a dar às informações obtidas.

2. Depois de completada a avaliação da 
substância, a Agência utilizará as 
informações obtidas nesta avaliação para 
efeitos do n.º 3 do artigo 56.º e do n.º 2 do 
artigo 66.º e transmiti-las-á à Comissão, à 
Agência e aos Estados-Membros. A Agência 
informará a Comissão, o registando e os 
Estados-Membros das conclusões que tirou 
sobre o uso a dar às informações obtidas.

Or. en

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).
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10.11.2005 A6-0315/744

ALTERAÇÃO 744
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 744
ARTIGO 48, NÚMEROS 1, 2 E 3 E NÚMERO 4, PARTE INTRODUTÓRIA E ALÍNEA A)

1. A autoridade competente transmitirá 
qualquer projecto de decisão tomada ao 
abrigo dos artigos 39.º. 40.º ou 44.º ao(s) 
registando(s) ou ao(s) utilizador(es) a 
jusante interessado(s), informando-o(s) de 
que terá(ão) o direito de apresentar 
observações no prazo de 30 dias a contar da 
recepção. A autoridade competente levará 
em linha de conta todas as observações 
recebidas e poderá alterar o projecto de 
decisão em conformidade.

1. A Agência transmitirá qualquer projecto 
de decisão tomada ao abrigo dos artigos 39.º. 
40.º ou 44.º ao(s) registando(s) ou ao(s) 
utilizador(es) a jusante interessado(s), 
informando-o(s) de que terá(ão) o direito de 
apresentar observações no prazo de 30 dias a 
contar da recepção. A Agência levará em 
linha de conta todas as observações 
recebidas e poderá alterar o projecto de 
decisão em conformidade.

2. Caso um registando tiver cessado o 
fabrico ou a importação da substância, 
informará desse facto a autoridade 
competente e, consequentemente, o seu 
registo deixará de ser válido e não poderão 
ser-lhe exigidas quaisquer informações 
complementares relativamente a essa 
substância, a não ser que apresente um novo 
registo.

2. Caso um registando tiver cessado o 
fabrico ou a importação da substância, 
informará desse facto a Agência e, 
consequentemente, o seu registo deixará de 
ser válido e não poderão ser-lhe exigidas 
quaisquer informações complementares 
relativamente a essa substância, a não ser 
que apresente um novo registo.

3. O registando pode cessar o fabrico ou a 
importação da substância após a recepção do 
projecto de decisão. Nestes casos, informará 
desse facto a autoridade competente e, 
consequentemente, o seu registo deixará de 

3. O registando pode cessar o fabrico ou a 
importação da substância após a recepção do 
projecto de decisão. Nestes casos, informará 
desse facto a Agência e, consequentemente, 
o seu registo deixará de ser válido e não 
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ser válido e não poderão ser-lhe exigidas 
quaisquer informações complementares 
relativamente a essa substância, a não ser 
que apresente um novo registo.

poderão ser-lhe exigidas quaisquer 
informações complementares relativamente 
a essa substância, a não ser que apresente 
um novo registo.

4. Não obstante o disposto nos n.os 2 e 3, 
podem solicitar-se informações 
complementares em conformidade com o 
artigo 44.º num ou em ambos os casos 
seguintes:

4. Não obstante o disposto nos n.os 2 e 3, 
podem solicitar-se informações 
complementares em conformidade com o 
artigo 44.º num ou em ambos os casos 
seguintes:

a) Se a autoridade competente preparar um 
processo em conformidade com o Anexo 
XIV concluindo que existe um potencial 
risco a longo prazo para o homem ou o 
ambiente que justifica a necessidade de 
informações complementares;

a) Se a Agência preparar um processo em 
conformidade com o Anexo XIV concluindo 
que existe um potencial risco a longo prazo 
para o homem ou o ambiente que justifica a 
necessidade de informações 
complementares;

Or. en

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).
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10.11.2005 A6-0315/745

ALTERAÇÃO 745
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 745
ARTIGO 48, NÚMERO 2

2. Caso um registando tiver cessado o 
fabrico ou a importação da substância, 
informará desse facto a autoridade 
competente e, consequentemente, o seu 
registo deixará de ser válido e não poderão 
ser-lhe exigidas quaisquer informações 
complementares relativamente a essa 
substância, a não ser que apresente um novo 
registo.

2. Caso um registando tiver definitivamente 
cessado o fabrico ou a importação da 
substância, informará desse facto a Agência 
e, consequentemente, o seu registo deixará 
de ser válido e não poderão ser-lhe exigidas 
quaisquer informações complementares 
relativamente a essa substância, a não ser 
que apresente um novo registo.

Or. en

Justificação

Cabe precisar que o fim de validade do registo ocorre apenas quando o fabrico tiver cessado 
definitivamente. Consoante as circunstâncias, um fabrico pode cessar temporariamente, facto 
que não deveria implicar a caducidade do registo.
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10.11.2005 A6-0315/746

ALTERAÇÃO 746
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 746
ARTIGO 48, NÚMERO 3

3. O registando pode cessar o fabrico ou a 
importação da substância após a recepção do 
projecto de decisão. Nestes casos, informará 
desse facto a autoridade competente e, 
consequentemente, o seu registo deixará de 
ser válido e não poderão ser-lhe exigidas 
quaisquer informações complementares 
relativamente a essa substância, a não ser 
que apresente um novo registo.

3. O registando pode cessar definitivamente 
o fabrico ou a importação da substância após 
a recepção do projecto de decisão. Nestes 
casos, informará desse facto a Agência e, 
consequentemente, o seu registo deixará de 
ser válido e não poderão ser-lhe exigidas 
quaisquer informações complementares 
relativamente a essa substância, a não ser 
que apresente um novo registo.

Or. en

Justificação

Cabe precisar que o fim de validade do registo ocorre apenas quando o fabrico tiver cessado 
definitivamente. Consoante as circunstâncias, um fabrico pode cessar temporariamente, facto 
que não deveria implicar a caducidade do registo. 
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10.11.2005 A6-0315/747

ALTERAÇÃO 747
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 747
ARTIGO 49, NÚMERO 1

1. A autoridade competente de um Estado-
Membro notificará à Agência o seu projecto 
de decisão em conformidade com os artigos 
39º, 40º ou 44º em conjunto com as 
eventuais observações do registando ou do 
utilizador a jusante, especificando a forma 
como foram levadas em consideração. A 
Agência enviará esse projecto de decisão, 
assim como as observações, às autoridades 
competentes dos outros Estados-Membros.

1. A Agência enviará o seu projecto de 
decisão aos Estados-Membros, com base, se 
for caso disso, na avaliação efectuada pelo 
instituto competente, em conformidade com 
os artigos 39º, 40º ou 44º em conjunto com 
as eventuais observações do registando ou 
do utilizador a jusante, especificando a 
forma como foram levadas em consideração. 

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração ao artigo 38°.
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10.11.2005 A6-0315/748

ALTERAÇÃO 748
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 748
ARTIGO 49, NÚMERO 2

2. No prazo de 30 dias a contar do envio, as 
autoridades competentes dos outros 
Estados-Membros poderão propor à Agência 
alterações ao projecto de decisão, com cópia 
para a autoridade competente. No mesmo 
prazo, a Agência poderá propor alterações 
ao projecto de decisão, enviando uma cópia 
à autoridade competente.

2. No prazo de 30 dias a contar do envio, os 
Estados-Membros poderão propor à Agência 
alterações ao projecto de decisão, com cópia 
para a autoridade competente.

Or. en

Justificação

Coerência com a proposta SAGE (que reforça o papel da Agência na fase de avaliação).
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10.11.2005 A6-0315/749

ALTERAÇÃO 749
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 749
ARTIGO 52

O objectivo do presente título é assegurar o 
bom funcionamento do mercado interno, 
garantindo simultaneamente que os riscos 
associados às substâncias que suscitam uma 
grande preocupação sejam adequadamente 
controlados ou que as substâncias sejam 
substituídas por substâncias ou tecnologias 
alternativas.

O objectivo do presente título é assegurar o 
bom funcionamento do mercado interno, 
garantindo simultaneamente que os riscos 
associados às substâncias que suscitam uma 
grande preocupação sejam adequadamente 
controlados ou que as substâncias sejam 
substituídas por substâncias ou tecnologias 
alternativas que acarretem 
comprovadamente riscos diminutos.

Or. en

Justificação

O objectivo do presente título é assegurar o bom funcionamento do mercado interno, 
garantindo simultaneamente que os riscos associados às substâncias que suscitam uma 
grande preocupação sejam adequadamente controlados ou que as substâncias sejam 
substituídas por substâncias ou tecnologias alternativas que acarretem comprovadamente 
riscos diminutos.
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10.11.2005 A6-0315/750

ALTERAÇÃO 750
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 750
ARTIGO 52

O objectivo do presente título é assegurar o 
bom funcionamento do mercado interno, 
garantindo simultaneamente que os riscos 
associados às substâncias que suscitam uma 
grande preocupação sejam adequadamente 
controlados ou que as substâncias sejam 
substituídas por substâncias ou tecnologias 
alternativas.

O objectivo do presente título é garantir que 
as substâncias que suscitam uma grande 
preocupação sejam substituídas por 
substâncias ou tecnologias alternativas, se 
existirem, assegurando-se 
concomitantemente o bom funcionamento 
do mercado interno.

Or. en

Justificação

Na fase de autorização, os objectivos da saúde pública e da protecção do ambiente 
prevalecem sobre as regras do mercado interno. Além disso, deve ser estabelecida uma 
relação mais clara com o princípio da substituição.
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10.11.2005 A6-0315/751

ALTERAÇÃO 751
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 751
ARTIGO 53, NÚMERO 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

subalínea i) do artigo 55.º tenha sido 
alcançada e ele tenha feito um pedido 18 
meses antes dessa data, mas ainda não tenha 
sido tomada uma decisão relativa ao pedido 
de autorização; ou

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

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

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/752

ALTERAÇÃO 752
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 752
ARTIGO 53, NÚMERO 2

2. Um utilizador a jusante pode utilizar uma 
substância que preenche os critérios 
indicados no n.º 1 desde que essa utilização 
esteja em conformidade com as condições de 
uma autorização concedida para essa 
utilização a um agente que se encontre a 
montante da sua cadeia de abastecimento.

2. Um utilizador a jusante pode utilizar uma 
substância que preenche os critérios 
indicados no n.º 1 desde que essa utilização 
esteja em conformidade com as condições de 
uma autorização concedida para essa 
utilização ou categoria de utilização e 
exposição a um agente que se encontre a 
montante da sua cadeia de abastecimento.

Or. en

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Aplica-se o 
mesmo ao nº 1, alíneas c) e d), subalínea ii), do artigo 55º e aos nºs 4, 5 e 6 do artigo 58º.
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10.11.2005 A6-0315/753

ALTERAÇÃO 753
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 753
ARTIGO 53, NÚMERO 5, ALÍNEAS A) A F)

a) Utilização em produtos 
fitofarmacêuticos, abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da Directiva 91/414/CEE;

Suprimido

b) Utilização em produtos biocidas, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 98/8/CE;
c) Utilização como medicamentos de uso 
humano e veterinário, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento 
(CEE) n.º 2309/93 e das Directivas 
2001/82/CE e 2001/83/CE;
d) Utilização como aditivos alimentares, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 89/107/CEE;
e) Utilização como aditivos na alimentação 
para animais, abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 70/524/CEE;
f) Utilização como aromatizantes em 
géneros alimentícios, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da 
Decisão 1999/217/CE;

Or. en
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Justificação

Ver artigo 2º. Estas substâncias não devem estar abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
REACH.
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10.11.2005 A6-0315/754

ALTERAÇÃO 754
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 754
ARTIGO 53, NÚMERO 5, ALÍNEA I BIS) (nova)

i bis) Utilização de metais maciços, 
incluindo ligas, isentos do requisito
de rotulagem em conformidade com o 
anexo VI, pontos 8.3 e 9.3, da Directiva 
67/548/CEE.

Or. en

Justificação

Dada a sua natureza, a maioria das ligas e dos metais "maciços", contrariamente aos metais 
em pó, por exemplo, apresentam riscos limitados. Por conseguinte, deveriam ser objecto de 
avaliação com base num processo simplificado, a menos que existam indícios de riscos 
potenciais que justifiquem uma avaliação mais exaustiva. Na ausência de um sistema 
simplificado, o processo de autorização poderia ficar sobrecarregado pelas inúmeras 
utilizações dos metais, em particular sob a forma de ligas (cerca de 30 000).
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10.11.2005 A6-0315/755

ALTERAÇÃO 755
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 755
ARTIGO 53, NÚMERO 5, ALÍNEA I TER) (nova)

i ter) Substâncias isentas da obrigação de 
registo.

Or. en

Justificação

O processo de autorização deve ser limitado às substâncias sujeitas à obrigação de registo. 
As substâncias isentas de registo deverão ser igualmente isentas da obrigação de 
autorização.
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10.11.2005 A6-0315/756

ALTERAÇÃO 756
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 756
ARTIGO 53, NÚMERO 6, ALÍNEA B)

b) Utilização em materiais destinados a 
entrar em contacto com géneros 
alimentícios abrangidos, pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/109/CEE.

Suprimido

Or. en

Justificação

Consequência das alterações propostas ao artigo 2°.
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10.11.2005 A6-0315/757

ALTERAÇÃO 757
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 757
ARTIGO 53, NÚMERO 7, PARTE INTRODUTÓRIA

7. Os n.os 1 e 2 não se aplicarão à utilização 
de substâncias presentes em preparações:

7. Os nºs 1 e 2 não se aplicarão à utilização 
de substâncias presentes em preparações ou 
em artigos:

Or. en

Justificação

Devem ser fixados limites de concentração para as substâncias presentes em artigos. No 
âmbito da proposta, a discriminação de que são alvo as substâncias presentes em artigos não 
é justificada por critérios toxicológicos e ecotoxicológicos. Além disso, contrariamente às 
substâncias presentes em preparações, a exposição a substâncias incorporadas em artigos 
exige um meio de extracção e, por essa razão, é mais limitada. Esta alteração é coerente com 
a legislação comunitária em vigor relativa aos artigos.
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10.11.2005 A6-0315/758

ALTERAÇÃO 758
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 758
ARTIGO 53, NÚMERO 7 BIS (novo) 

7 bis. O nº 1 não se aplica à utilização de 
substâncias estremes, em preparações ou 
presentes em artigos abrangidas pelas 
condições ou restrições estabelecidas nos 
anexos XVI ou XVII.

Or. en

Justificação

O novo nº 8 do artigo 53º proposto esclarece que as decisões tomadas pelo Conselho e pelo 
Parlamento ao abrigo da Directiva 76/769/CEE ou, futuramente, pela Comissão, nos termos 
do procedimento previsto no artigo 130º do Tratado (comitologia) não devem objecto de novo 
debate. Se e em que medida as substâncias e utilizações já sujeitas a uma regulamentação 
legal devem ser excluídas da presente disposição não deve ser deixado ao arbítrio da 
Comissão.
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10.11.2005 A6-0315/759

ALTERAÇÃO 759
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 759
ARTIGO 54, ALÍNEAS A) A C)

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

Antes de uma substância ser autorizada, deve ser adoptada uma decisão legalmente 
vinculativa sobre a sua classificação (com base num sistema harmonizado de classificação 
que a classifica nas categorias 1 ou 2 CMR). Caso contrário, as decisões do Comité do 
Estado-Membro responsável pela classificação das substâncias em categorias 1 e 2 CMR 
seriam invalidadas. É necessário haver certeza jurídica, especialmente no que se refere ao 
comércio mundial.



AM\588615PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

10.11.2005 A6-0315/760

ALTERAÇÃO 760
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 760
ARTIGO 54, ALÍNEA F)

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Não existem critérios para definir as propriedades dos desreguladores endócrinos. A 
identificação de critérios para além dos previstos nas alíneas d) e e) do artigo 54º deve 
basear-se em provas científicas para não dar azo a decisões arbitrárias. Esta alteração está 
relacionada com outras alterações aos artigos do título VII: Autorização.
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10.11.2005 A6-0315/761

ALTERAÇÃO 761
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 761
ARTIGO 54 BIS (novo)

Artigo 54º bis
Revisão das substâncias a incluir no anexo 

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

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir a certeza jurídica e que as restrições do processo de autorização 
incidam sobre substâncias cuja nocividade para a saúde humana e para o ambiente tenha 
sido demonstrada quando avaliadas de acordo com critérios científicos reconhecidos e 
validados.
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10.11.2005 A6-0315/762

ALTERAÇÃO 762
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 762
ARTIGO 55, NÚMERO 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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10.11.2005 A6-0315/763

ALTERAÇÃO 763
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 763
ARTIGO 55, NÚMERO 2

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;
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b ter) As medidas específicas de gestão do 
risco que visem proteger a saúde e/ou o 
ambiente enunciadas no processo de 
registo.

As isenções poderão depender da satisfação 
de certas condições.

As isenções poderão depender da satisfação 
de certas condições.

Or. en

Justificação

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. Contudo, 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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10.11.2005 A6-0315/764

ALTERAÇÃO 764
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 764
ARTIGO 55, NÚMERO 3, ALÍNEA C BIS) (nova)

c bis) 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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10.11.2005 A6-0315/765

ALTERAÇÃO 765
apresentada por Ria Oomen-Ruijten, Hartmut Nassauer, John Bowis e Malcolm Harbour, em 
nome do Grupo PPE-DE, e Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta D. Haug, Robert 
Goebbels e Edit Herczog

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 765
ARTIGO 55, NÚMERO 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 referidos 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 
especificado 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, no prazo de seis meses, 
formulado qualquer recomendação, nos 
termos da segunda e 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.


