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10.11.2005 A6-0315/783

ALTERAÇÃO 783
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 783
ARTIGO 61, PONTO 6

6. A Agência publicará no seu sítio Web as 
partes não confidenciais dos seus pareceres e 
dos respectivos anexos, se os houver, em 
conformidade com o artigo 116.º.

6. A Agência publicará no seu sítio Web as 
partes não confidenciais dos seus pareceres, 
em conformidade com o artigo 116º.

Or. en

Justificação

 A Agência publicará no seu sítio Web as partes não confidenciais dos seus pareceres, em 
conformidade com o artigo 116º.
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10.11.2005 A6-0315/784

ALTERAÇÃO 784
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 784
ARTIGO 62

Os titulares de uma autorização incluirão o 
número de autorização no rótulo antes de 
colocarem a substância no mercado para 
uma utilização autorizada.

Os titulares de uma autorização incluirão o 
número de autorização no rótulo antes de 
colocarem a substância no mercado para 
uma utilização autorizada ou categorias de 
utilização e exposição.

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre de outras alterações apresentadas.
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10.11.2005 A6-0315/785

ALTERAÇÃO 785
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 785
ARTIGO 64, PONTOS 1 e 2

1. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à 
qual o anexo XVI contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância 
em investigação científica e 
desenvolvimento nem em investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo, em quantidades que não 
ultrapassem uma tonelada por ano.

1. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à 
qual o anexo XVI contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância 
em investigação científica e 
desenvolvimento nem em investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo, em quantidades que sejam 
necessárias para efeitos de investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto 
e para o processo.

Sem prejuízo do disposto na primeira frase 
do parágrafo anterior, uma substância 
estreme, numa preparação ou num artigo, 
relativamente à qual seja aplicável uma 
restrição nos termos do anexo XVI, pode 
ser colocada em circulação para efeitos de 
devolução ao fabricante, importador ou 
comerciante.

2. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à 

2. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à 
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qual o anexo XVII contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância 
para investigação à escala laboratorial nem à 
utilização da substância como padrão de 
referência.   

qual o anexo XVII contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância 
para investigação à escala laboratorial nem à 
utilização da substância como padrão de 
referência.   

O terceiro parágrafo do nº 1 aplicar-se-á 
sempre que tal se afigure adequado.    

Or. en

Justificação

Não é conveniente fixar limites temporais à investigação e ao desenvolvimento, uma vez que 
poderiam ser gerados efeitos indesejados. Se forem respeitadas as condições previstas no 
presente artigo, não é necessário fixar limites temporais. A definição de uma quantidade 
máxima não se revela adequada. As restrições quantitativas deveriam ser função da 
utilização. Importa regulamentar claramente e viabilizar no quadro do Regulamento REACH 
a devolução de produtos não comercializáveis em virtude de restrições de que sejam objecto 
as substâncias no âmbito de acções de retirada dos produtos da circulação.
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10.11.2005 A6-0315/786

ALTERAÇÃO 786
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 786
ARTIGO 65, PONTO 2 

2. No que diz respeito às substâncias que 
satisfaçam os critérios de classificação 
como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas 
para a reprodução das categorias 1 e 2, e em 
relação às quais a Comissão propõe 
restrições à utilização pelo consumidor, o 
anexo XVI será alterado de acordo com o 
procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 130.º. Não são aplicáveis os artigos 
66.º a 70.º.

2. No que diz respeito às substâncias 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
das categorias 1 e 2, e em relação às quais a 
Comissão propõe restrições à utilização pelo 
consumidor, o anexo XVI será alterado de 
acordo com o procedimento referido no n.º 3 
do artigo 130º. 

Or. en

Justificação

Relacionada com as alterações às alíneas a), b) e c) do artigo 54°.
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10.11.2005 A6-0315/787

ALTERAÇÃO 787
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 787
ARTIGO 65, PONTO 3 

3. Sem prejuízo do n.º 5 do artigo 55.º, o 
mais tardar aquando da inclusão de uma 
substância na Convenção de Estocolmo ou 
no Protocolo UNECE relativo a Poluentes 
Orgânicos Persistentes, a Comissão 
apresentará um projecto para a inclusão 
dessa substância no anexo XVII. O projecto 
das medidas aplicará, no mínimo, as 
obrigações para a Comunidade decorrentes 
destes compromissos internacionais. O 
anexo XVII será alterado em conformidade 
com o procedimento previsto no n.º 3 do 
artigo 130.º. Não são aplicáveis os artigos 
66.º a 70.º.

3. Sem prejuízo do n.º 5 do artigo 55.º, o 
mais tardar aquando da inclusão de uma 
substância na Convenção de Estocolmo ou 
no Protocolo UNECE relativo a Poluentes 
Orgânicos Persistentes, a Comissão 
apresentará um projecto para a inclusão 
dessa substância no anexo XVII. O projecto 
das medidas aplicará as obrigações para a 
Comunidade decorrentes destes 
compromissos internacionais. O anexo XVII 
será alterado em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 3 do artigo 
130.º. Não são aplicáveis os artigos 66.º a 
70.º.

Or. en

Justificação

A Comissão deve respeitar as obrigações assumidas pela Comunidade nos acordos e 
protocolos internacionais. A modificação do anexo XVII deverá reflectir integralmente a 
inclusão de certas substâncias na Convenção de Estocolmo ou no Protocolo relativo a 
poluentes orgânicos persistentes.
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10.11.2005 A6-0315/788

ALTERAÇÃO 788
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 788
ARTIGO 66, PONTO 1 e PONTO 2, PARÁGRAFO 1 

1. Se a Comissão considerar que o fabrico, a 
colocação no mercado ou a utilização de 
uma substância estreme, numa preparação 
ou num artigo apresenta um risco para a 
saúde humana ou para o ambiente que não 
esteja adequadamente controlado e que 
careça de uma abordagem comunitária, 
solicitará à Agência que elabore um 
processo em conformidade com o disposto 
no anexo XIV. Se esse processo demonstrar 
a necessidade de uma actuação a nível 
comunitário, para além das medidas já em 
vigor, a Agência proporá restrições, para dar 
início ao procedimento para a introdução de 
restrições.

1. Se a Comissão considerar que o fabrico, a 
colocação no mercado ou a utilização de 
uma substância estreme, numa preparação 
ou num artigo apresenta um risco inaceitável 
para a saúde humana ou para o ambiente que 
não esteja adequadamente controlado e que 
careça de uma abordagem comunitária, 
solicitará à Agência que elabore um 
processo em conformidade com o disposto 
no anexo XIV. Se esse processo demonstrar 
a necessidade de uma actuação a nível 
comunitário, para além das medidas já em 
vigor, a Agência proporá restrições, para dar 
início ao procedimento para a introdução de 
restrições.

A Agência consultará os processos, os 
relatórios de segurança química ou as 
avaliações de risco dos Estados-Membros 
que lhe tenham sido apresentados em 
conformidade com o presente regulamento. 
Consultará igualmente qualquer avaliação de 
risco que seja pertinente apresentada por 
terceiros para efeitos de outros regulamentos 
ou directivas comunitários. Nesse sentido, os 
outros organismos, por exemplo, agências, 
estabelecidos ao abrigo do direito 

A Agência consultará os processos, os 
relatórios de segurança química ou as 
avaliações de risco dos Estados-Membros 
que lhe tenham sido apresentados em 
conformidade com o presente regulamento. 
Consultará igualmente qualquer avaliação de 
risco que seja pertinente apresentada por 
terceiros para efeitos de outros regulamentos 
ou directivas comunitários. Nesse sentido, os 
outros organismos, por exemplo, agências, 
estabelecidos ao abrigo do direito 
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comunitário e com funções semelhantes 
prestarão, a pedido, informações à Agência.

comunitário e com funções semelhantes 
prestarão, a pedido, informações à Agência.

A Agência comunicará sem demora/de 
imediato, no seu sítio Web, a intenção de 
um Estado-Membro ou de a Comissão dar 
início a um procedimento para a 
introdução de restrições e informará desse 
facto todos quantos procedam ao registo da 
substância em causa.

2. Se um Estado-Membro considerar que o 
fabrico, a colocação no mercado ou a 
utilização de uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo apresenta um risco 
para a saúde humana ou para o ambiente que 
não esteja adequadamente controlado e que 
careça de uma abordagem comunitária, 
elaborará um processo em conformidade 
com o disposto no anexo XIV. Se esse 
processo demonstrar a necessidade de uma 
actuação a nível comunitário, para além das 
medidas já em vigor, o Estado-Membro 
apresentará o processo à Agência no formato 
descrito no anexo XIV, para dar início ao 
procedimento para a introdução de 
restrições.

2. Se um Estado-Membro considerar que o 
fabrico, a colocação no mercado ou a 
utilização de uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo apresenta um risco 
inaceitável para a saúde humana ou para o 
ambiente que não esteja adequadamente 
controlado e que careça de uma abordagem 
comunitária, elaborará um processo em 
conformidade com o disposto no anexo XIV. 
Se esse processo demonstrar a necessidade 
de uma actuação a nível comunitário, para 
além das medidas já em vigor, o Estado-
Membro apresentará o processo à Agência 
no formato descrito no anexo XIV, para dar 
início ao procedimento para a introdução de 
restrições.

Or. en

Justificação

As substâncias devem ser seleccionadas apenas com base em critérios científicos 
reconhecidos, devendo ser introduzidas restrições em caso de riscos "inaceitáveis" e não de 
um simples "risco". As restrições aplicam-se mesmo sem limitação de tonelagem 
("quantidades inferiores a uma tonelada/ano"). As empresas que já registaram uma 
substância, mas também as que não estão sujeitas à obrigação de registo (por utilizarem 
quantidades inferiores a uma tonelada por ano) ou que ainda não estão sujeitas devido aos 
diversos prazos aplicáveis em função da tonelagem, têm o direito de ser informadas.
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10.11.2005 A6-0315/789

ALTERAÇÃO 789
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 789
ARTIGO 66, PONTO 2 BIS (novo) 

2 bis. A Agência comunicará sem 
demora/de imediato no seu sítio Web a 
intenção de um Estado-Membro ou de a 
Comissão dar início a um procedimento 
para a introdução de restrições e informará 
desse facto todos quantos apresentaram um 
pedido de registo da substância em questão. 

Or. en

Justificação

As restrições são aplicáveis sem limite de tonelagem, ou seja, a volumes inferiores a uma 
tonelada por ano. As empresas que registaram uma substância, mas também as que não estão 
sujeitas à obrigação de registo (volumes inferiores a uma tonelada por ano) ou que ainda 
não estão sujeitas devido aos diversos prazos aplicáveis em função da tonelagem, têm o 
direito de ser informadas. A presente alteração está relacionada com outras alterações 
apresentadas aos artigos contidos no título VIII: Restrições ao fabrico, comercialização e 
utilização de certas substâncias e preparações perigosas.
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10.11.2005 A6-0315/790

ALTERAÇÃO 790
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 790
ARTIGO 66, PONTO 3, PARTE INTRODUTÓRIA 

3. A Agência publicará sem demora no seu 
sítio Web todos os processos conformes 
com o anexo XIV, incluindo as restrições 
sugeridas de acordo com os n.os 1 e 2, 
indicando claramente a data da publicação. 
Convidará todas as partes interessadas a 
apresentarem, individualmente ou em 
conjunto, nos três meses seguintes à data da 
publicação:

3. A Agência publicará sem demora no seu 
sítio Web resumos dos processos 
conformes, incluindo as restrições sugeridas 
de acordo com os n°s 1 e 2, indicando 
claramente a data da publicação. Convidará 
todas as partes interessadas a apresentarem, 
individualmente ou em conjunto, nos seis 
meses seguintes à data da publicação:

Or. en

Justificação

Os processos podem conter informações comerciais confidenciais ou protegidas pelos 
direitos de autor. O seu conteúdo não implica necessariamente que tenha sido tomada uma 
decisão final, podendo, por conseguinte, ser objecto de interpretação errónea ou de 
utilização abusiva antes de a referida decisão ser tomada. O prazo de três meses previsto 
para a formulação de observações sobre uma matéria complexa afigura-se excessivamente 
restrito, especialmente para as PME.
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10.11.2005 A6-0315/791

ALTERAÇÃO 791
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 791
ARTIGO 68, PONTO 1

1. No prazo de 12 meses a contar da data de 
publicação referida no n.º 3 do artigo 66.º, o 
Comité de Análise Socioeconómica 
formulará um parecer sobre as restrições 
sugeridas, com base na sua análise das partes 
pertinentes do processo e do impacto 
socioeconómico. Elaborará um projecto de 
parecer sobre as restrições sugeridas e sobre 
o correspondente impacto socioeconómico, 
tendo em conta as eventuais análises ou 
informações transmitidas de acordo com o 
n.º 3, alínea b), do artigo 66.º. A Agência 
publicará o projecto de parecer sem demora 
no seu sítio Web. A Agência convidará as 
partes interessadas a fazerem as suas 
observações sobre o projecto de parecer, até 
à data-limite por ela fixada.

1. No prazo de 12 meses a contar da data de 
publicação referida no n.º 3 do artigo 66.º, o 
Comité de Análise Socioeconómica 
formulará um parecer sobre as restrições 
sugeridas, com base na sua análise das partes 
pertinentes do processo e do impacto 
socioeconómico. Elaborará um projecto de 
parecer sobre as restrições sugeridas e sobre 
o correspondente impacto socioeconómico, 
tendo em conta as eventuais análises ou 
informações transmitidas de acordo com o 
n.º 3, alínea b), do artigo 66.º. A Agência 
transmitirá às partes interessadas o 
projecto de parecer e convidá-las-á a 
apresentar as suas observações num prazo 
que a própria Agência fixará.

Or. en

Justificação

A transmissão do projecto às partes interessadas não impede que a Comissão tome a decisão 
final. As partes interessadas, pelo menos as registadas, devem poder apresentar observações. 
A presente alteração está relacionada com outras alterações apresentadas aos artigos 
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contidos no título VIII: Restrições ao fabrico, comercialização e utilização de certas 
substâncias e preparações perigosas.
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10.11.2005 A6-0315/792

ALTERAÇÃO 792
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 792
ARTIGO 69, PONTO 2

2. A Agência publicará no seu sítio Web, 
sem demora, os pareceres dos dois comités.

2. Na observância da confidencialidade nos 
termos do artigo 116º, a Agência publicará 
no seu sítio Web, sem demora, os pareceres 
dos dois comités. Os pareceres publicados 
não contêm quaisquer informações 
confidenciais sobre empresas.

Or. en

Justificação

A transparência não deve sacrificar a protecção de informações confidenciais das empresas. 
O artigo 116º também é aplicável a esta situação.
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10.11.2005 A6-0315/793

ALTERAÇÃO 793
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 793
ARTIGO 70, PONTO 2

2. A decisão final será tomada em 
conformidade com o procedimento previsto 
no n.º 3 do artigo 130.º.

2. A decisão final será tomada em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 3 do artigo 130º, tendo em conta o 
período de utilização específica e o ciclo de 
vida do produto.

Or. en

Justificação

Os prazos para a adopção das decisões relativas às autorizações e restrições devem ter em 
conta o período de utilização específica e o ciclo de vida dos produtos. Em certos casos, as 
restrições legais à utilização de uma substância podem ser introduzidas rapidamente, ao 
passo que noutros casos é necessário um prazo mais longo tendo em conta o período de 
utilização e o ciclo de vida dos produtos. Por conseguinte, a fim de reduzir os custos e obter a 
máxima rentabilidade, as decisões devem ter em conta estes factores.
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10.11.2005 A6-0315/794

ALTERAÇÃO 794
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 794
ARTIGO 72, PONTO 1, ALÍNEAS C) A G)

c) Um Comité de Avaliação dos Riscos que 
será responsável pela elaboração do parecer 
da Agência sobre os pedidos de autorização, 
as propostas de restrições e qualquer outra 
questão decorrente da aplicação do presente 
regulamento, que diga respeito aos riscos 
para a saúde humana ou para o ambiente;

c) Um Comité de Avaliação dos Riscos que 
será responsável pela elaboração do parecer 
da Agência sobre as avaliações, os pedidos 
de autorização, as propostas de restrições e 
qualquer outra questão decorrente da 
aplicação do presente regulamento, que diga 
respeito aos riscos para a saúde humana ou 
para o ambiente;

d) Um Comité de Análise Socioeconómica 
que será responsável pela elaboração do 
parecer da Agência sobre os pedidos de 
autorização, as propostas de restrições e 
qualquer outra questão decorrente da 
aplicação do presente regulamento, 
incluindo a análise socioeconómica do efeito 
de uma eventual acção legislativa sobre as 
substâncias;

d) Um Comité de Análise Socioeconómica 
que será responsável pela elaboração do 
parecer da Agência sobre as avaliações, os 
pedidos de autorização, as propostas de 
restrições e qualquer outra questão 
decorrente da aplicação do presente 
regulamento, incluindo a análise 
socioeconómica do efeito de uma eventual 
acção legislativa sobre as substâncias;

e) Um Comité dos Estados-Membros que 
será responsável pela resolução das 
divergências de opinião sobre os projectos 
de decisões propostos pelos 
Estados-Membros no âmbito do título VI e 
pela elaboração do parecer da Agência sobre 
as propostas de classificação e rotulagem no 
âmbito do título X e sobre as propostas de 

e) Um Comité dos Estados-Membros que 
será responsável pela resolução das 
eventuais divergências de opinião entre os 
Estados-Membros sobre os projectos de 
decisões propostos pela Agência no âmbito 
do título VI e pela elaboração do parecer da 
Agência sobre as propostas de classificação 
e rotulagem no âmbito do título X e sobre as 
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identificação de substâncias que suscitem 
uma grande preocupação, a submeter ao 
procedimento de autorização previsto no 
título VII;

propostas de identificação de substâncias 
que suscitem uma grande preocupação, a 
submeter ao procedimento de autorização 
previsto no título VII;

f) Um Fórum de Intercâmbio de Informações 
sobre o Controlo do Cumprimento, a seguir 
designado “Fórum”, que coordenará uma 
rede de autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pelo controlo do cumprimento 
do presente regulamento;

f) Um Fórum de Intercâmbio de Informações 
sobre o Controlo do Cumprimento, a seguir 
designado “Fórum”, que coordenará uma 
rede de autoridades dos Estados-Membros 
responsáveis pelo controlo do cumprimento 
do presente regulamento;

g) Um Secretariado que dará apoio técnico, 
científico e administrativo aos Comités e ao 
Fórum e assegurará a coordenação adequada 
entre eles. O Secretariado também se 
ocupará das tarefas que incumbem à 
Agência no âmbito dos procedimentos de 
pré-registo, registo e reconhecimento mútuo 
da avaliação, bem como da preparação de 
orientações, da manutenção da base de 
dados e da prestação de informações;

g) Um Secretariado que dará apoio técnico, 
científico e administrativo aos Comités e ao 
Fórum e assegurará a coordenação adequada 
entre eles. O Secretariado também se 
ocupará das tarefas que incumbem à 
Agência no âmbito dos procedimentos de 
pré-registo e registo da avaliação, bem como 
da preparação de orientações, da 
manutenção da base de dados e da prestação 
de informações;

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 A6-0315/795

ALTERAÇÃO 795
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 795
ARTIGO 73, PONTO 1

1. A Agência facultará aos Estados-
Membros e às Instituições da Comunidade o 
melhor aconselhamento possível de ordem 
científica e técnica sobre questões que se 
prendam com os produtos químicos, que se 
enquadrem nas suas competências e que lhe 
sejam submetidas de acordo com as 
disposições do presente regulamento.

1. A Agência facultará aos Estados-
Membros e às Instituições da Comunidade o 
melhor aconselhamento possível de ordem 
científica e técnica sobre questões que se 
prendam com os produtos químicos, que se 
enquadrem nas suas competências e que lhe 
sejam submetidas de acordo com as 
disposições do presente regulamento. As 
decisões adoptadas pela Agência no âmbito 
do presente regulamento revestem força 
legal vinculativa.

Or. en

Justificação

O aditamento destina-se apenas à clarificação do papel da Agência enquanto órgão 
decisório, tal como descrito na Comunicação da Comissão "O enquadramento das agências 
europeias de regulamentação" (COM(2002)0718 final).



AM\588705PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

10.11.2005 A6-0315/796

ALTERAÇÃO 796
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 796
ARTIGO 73, PONTO 2, ALÍNEA C BIS) (nova)

c bis) Execução das tarefas que lhe são 
atribuídas pelo título VI;

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 A6-0315/797

ALTERAÇÃO 797
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 797
ARTIGO 73, PONTO 2, ALÍNEA F)

f) Fornecimento de orientações e de 
instrumentos técnicos e científicos, sempre 
que adequado para a aplicação do presente 
regulamento, em particular, para assistir a 
indústria, especialmente as pequenas e 
médias empresas (PME), na elaboração de 
relatórios de segurança química;

f) Fornecimento de orientações e de 
instrumentos técnicos e científicos, sempre 
que adequado para a aplicação do presente 
regulamento, em particular, para assistir a 
indústria, especialmente as pequenas e 
médias empresas (PME), na elaboração de 
relatórios de segurança química, e 
desempenho de funções de serviço de 
assistência em linha para os operadores 
económicos, em particular as PME;

Or. en

Justificação

A Agência deve criar um serviço de assistência, em particular para as PME. Este serviço 
deveria ser facilmente acessível, de preferência mediante o recurso às tecnologias da 
informação e comunicação.
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10.11.2005 A6-0315/798

ALTERAÇÃO 798
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 798
ARTIGO 73, PONTO 2, ALÍNEA G BIS) (nova)

g bis) Promoção, em cooperação com a 
Comissão, do reconhecimento mútuo entre 
os Estados-Membros e os países terceiros 
dos resultados dos ensaios realizados em 
aplicação e em conformidade com o 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Aditamento à alteração 74 do projecto de relatório. O reconhecimento mútuo dos resultados 
de ensaios deve ser promovido, a fim de explorar todas as informações disponíveis sobre os 
produtos químicos, incluindo as provenientes de países terceiros, e evitar ensaios 
desnecessários.
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10.11.2005 A6-0315/799

ALTERAÇÃO 799
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 799
ARTIGO 74, PONTO 2, ALÍNEA D)

d) O sistema de taxas da Agência. d) O sistema de taxas da Agência em moldes 
transparentes e proporcionados.

Or. en

Justificação

A estrutura das taxas deve ser definida com base em critérios destinados a assegurar que a 
repartição seja equitativa, transparente e, acima de tudo, proporcional aos custos, tendo em 
conta que se trata de um importante instrumento para o financiamento de REACH. Esta 
alteração deve ser lida em conjugação com outras alterações aos artigos do título IX: A 
Agência.
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10.11.2005 A6-0315/800

ALTERAÇÃO 800
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 800
ARTIGO 75, PONTO 1

1. O Conselho de Administração será 
composto por seis representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo Conselho 
e seis representantes nomeados pela 
Comissão, bem como por três elementos das 
partes interessadas, nomeados pela 
Comissão e sem direito a voto.

1. 1. O Conselho de Administração será 
composto por seis representantes dos 
Estados-Membros nomeados pelo Conselho 
e três representantes nomeados pela 
Comissão, bem como por quatro elementos 
das partes interessadas, nomeados pela 
Comissão, entre os quais, pelo menos, um 
representante da indústria, dos sindicatos e 
do mundo científico, respectivamente.

Or. en

Justificação

Cumpre ponderar judiciosamente a composição do Conselho de Administração. O número de 
representantes nomeados pela Comissão não deve ser superior ao número de representantes 
nomeados pelas demais partes.
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10.11.2005 A6-0315/801

ALTERAÇÃO 801
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 801
ARTIGO 79, PONTO 2, ALÍNEAS E) A J)

e) Celebrar e gerir os contratos necessários 
com os prestadores de serviços;

e) Celebrar e gerir os contratos necessários 
com os prestadores de serviços e os 
institutos referidos no artigo 83°;

f) A preparação do mapa de receitas e 
despesas e a execução orçamental da 
Agência;

f) A preparação do mapa de receitas e 
despesas e a execução orçamental da 
Agência;

g) Todas as questões relacionadas com o 
pessoal;

g) Todas as questões relacionadas com o 
pessoal;

h) Instituir o secretariado do Conselho de 
Administração;

h) Instituir o secretariado do Conselho de 
Administração;

i) Elaborar projectos de pareceres do 
Conselho de Administração relativos aos 
regulamentos internos propostos para os 
Comités e para o Fórum;

i) Elaborar projectos de pareceres do 
Conselho de Administração relativos aos 
regulamentos internos propostos para os 
Comités e para o Fórum;

j) Tomar as medidas necessárias para o 
desempenho de quaisquer outras funções 
atribuídas à Agência por delegação da 
Comissão.

j) Tomar as medidas necessárias para o 
desempenho de quaisquer outras funções 
atribuídas à Agência por delegação da 
Comissão;
j bis) Adoptar o projecto e os planos 
evolutivos finais de avaliação das 
substâncias e respectivas actualizações nos 
termos do título VI, se não houver 
propostas de alterações.
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Or. en
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10.11.2005 A6-0315/802

ALTERAÇÃO 802
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 802
ARTIGO 81, PONTO 4, PARÁGRAFO 4

O Director Executivo ou o seu representante 
e os representantes da Comissão terão o 
direito de assistir a todas as reuniões dos 
Comités e dos grupos de trabalho 
convocadas pela Agência ou pelos seus 
Comités. As partes interessadas também 
poderão ser convidadas a assistir às 
reuniões na qualidade de observadores, se 
for caso disso, a pedido dos membros do 
Comité ou do Conselho de Administração.

O Director Executivo ou o seu representante 
e os representantes da Comissão terão o 
direito de assistir a todas as reuniões dos 
Comités e dos grupos de trabalho 
convocadas pela Agência ou pelos seus 
Comités.  Se for caso disso, as partes 
interessadas, entre as quais os 
representantes da indústria/PME, também 
poderão assistir às reuniões na qualidade 
de observadores.

Or. en

Justificação

A presença de um representante da indústria nas reuniões do Comité não deve ser apenas por 
convite. Deveria existir um lugar de observador para os representantes da indústria e/ou das 
PME.
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10.11.2005 A6-0315/803

ALTERAÇÃO 803
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 803
ARTIGO 82, PONTO 1, PARÁGRAFO 4

O Director Executivo da Agência ou o seu 
representante e os representantes da 
Comissão terão o direito de assistir a todas 
as reuniões do Fórum e dos respectivos 
grupos de trabalho. As partes interessadas 
também poderão ser convidadas a assistir 
às reuniões na qualidade de observadores, 
se for caso disso, a pedido dos membros do 
Fórum ou do Conselho de Administração.

O Director Executivo da Agência ou o seu 
representante e os representantes da 
Comissão terão o direito de assistir a todas 
as reuniões do Fórum e dos respectivos 
grupos de trabalho. Se for caso disso, as 
partes interessadas, entre as quais os 
representantes da indústria/PME, também 
poderão assistir às reuniões na qualidade 
de observadores.

Or. en

Justificação

A presença de um representante da indústria nas reuniões do Comité não deve ser apenas por 
convite. Deveria existir um lugar de observador para os representantes da indústria e/ou das 
PME.
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10.11.2005 A6-0315/804

ALTERAÇÃO 804
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 804
ARTIGO 83, PONTO 2

2. Os Estados-Membros transmitirão à 
Agência os nomes dos peritos com 
experiência comprovada no exame de 
avaliações dos riscos químicos e/ou em 
análises socioeconómicas ou com outras 
competências científicas pertinentes, que 
estariam disponíveis para colaborar com os 
grupos de trabalho dos Comités, indicando 
também as suas qualificações e áreas de 
especialização.

2. Os Estados-Membros transmitirão à 
Agência os nomes dos peritos 
independentes com experiência comprovada 
no exame de avaliações dos riscos químicos 
e/ou em análises socioeconómicas ou com 
outras competências científicas pertinentes, 
que estariam disponíveis para colaborar com 
os grupos de trabalho dos Comités, 
indicando também as suas qualificações e 
áreas de especialização.

A Agência conservará uma lista actualizada 
de peritos. Essa lista incluirá os peritos 
referidos no primeiro parágrafo e outros 
identificados directamente pelo Secretariado.

A Agência conservará uma lista actualizada 
de peritos independentes. Essa lista incluirá 
os peritos independentes referidos no 
primeiro parágrafo e outros identificados 
directamente pelo Secretariado.

Or. en

Justificação

Os peritos enviados à Agência devem ser independentes.
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10.11.2005 A6-0315/805

ALTERAÇÃO 805
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 805
ARTIGO 85, PONTO 1

1. A Câmara de Recurso será composta por 
um presidente e por dois outros membros.

1. A Câmara de Recurso será composta por 
um presidente, habilitado para o exercício 
das funções de juiz num Estado-Membro, e 
por dois outros membros.

Or. en

Justificação

Atendendo às funções da Câmara de Recurso, a respectiva presidência deve ser confiada a 
um juiz.
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10.11.2005 A6-0315/806

ALTERAÇÃO 806
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 806
ARTIGO 85, PONTO 3

3. O presidente, os outros membros e os 
suplentes serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, a partir de uma lista de 
candidatos qualificados adoptada pela 
Comissão, com base na sua experiência e 
competência no domínio da segurança 
química, das ciências naturais ou dos 
procedimentos regulamentares ou judiciais.

3. O presidente, os outros membros e os 
suplentes serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, a partir de uma lista de 
candidatos qualificados adoptada pela 
Comissão, com base na sua experiência e 
competência no domínio da segurança 
química, das ciências naturais ou dos 
procedimentos regulamentares ou judiciais. 
Um dos membros deve estar habilitado a 
exercer as funções de juiz.

Or. en

Justificação

Tendo em conta as tarefas da Câmara de Recurso, um dos membros deve estar habilitado a 
exercer as funções de juiz.
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10.11.2005 A6-0315/807

ALTERAÇÃO 807
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 807
ARTIGO 87, PONTO 1

1. São passíveis de recurso as decisões da 
Agência tomadas nos termos dos artigos 7.º, 
18.º, do n.º 4, terceiro parágrafo, do artigo 
25.º, do n.º 2, primeiro parágrafo, do artigo 
28.º, do artigo 49.º, do n.º 4 do artigo 115.º 
ou do artigo 116.º.

1. São passíveis de recurso as decisões, 
conclusões e pareceres da Agência.

Or. en

Justificação

Impõe-se que todas as decisões da Agência sejam passíveis de recurso.
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10.11.2005 A6-0315/808

ALTERAÇÃO 808
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 808
ARTIGO 116, PONTO 1, ALÍNEA A)

a) O(s) nome(s) comercial(ais) da 
substância;

Suprimido

Or. en

Justificação

O nome comercial da substância pode constituir, relativamente a outros intervenientes no 
mercado, uma informação sensível, dado que as relações de mercado entre produtores e 
consumidores poderiam tornar-se evidentes. Nos termos do nº 2, esta informação deve ser 
classificada como confidencial.
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10.11.2005 A6-0315/809

ALTERAÇÃO 809
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 809
ARTIGO 116, NÚMERO 1, ALÍNEA B)

b) O nome na nomenclatura IUPAC, para as 
substâncias perigosas na acepção da 
Directiva 67/548/CEE;

b) O nome na nomenclatura IUPAC, para as 
substâncias perigosas na acepção da 
Directiva 67/548/CEE, a não ser que sejam 
aplicáveis disposições em contrário 
previstas no anexo Ia do presente 
regulamento ou no artigo 15º da Directiva 
1999/45/CE;

Or. en

Justificação

Coerência com os requisitos aplicáveis à ficha de segurança e disposições existentes em 
matéria de classificação e rotulagem.
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10.11.2005 A6-0315/810

ALTERAÇÃO 810
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 810
ARTIGO 116, PONTO 1, ALÍNEA C)

c) Quando aplicável, o nome da substância, 
tal como se encontra indicado no EINECS;

c) Quando aplicável, o nome da substância, 
tal como se encontra indicado no EINECS, 
caso se trate de uma substância perigosa, 
na acepção da Directiva 67/548/CEE, a não 
ser que sejam aplicáveis disposições em 
contrário previstas no anexo Ia do presente 
regulamento ou no artigo 15º da Directiva 
1999/45/CE;

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/811

ALTERAÇÃO 811
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 811
ARTIGO 116, PONTO 1, ALÍNEA I)

(i) As informações constantes da ficha de 
segurança, excepto o nome da empresa ou 
quando essas informações forem 
consideradas como confidenciais mediante 
a aplicação do n.º 2;

Suprimido

Or. en

Justificação

A ficha de segurança contém frequentemente informações que apenas se destinam ao cliente 
directo, como, por exemplo, indicações detalhadas sobre a utilização. Estas indicações sobre 
a utilização devem ser obrigatoriamente tratadas como confidenciais nos termos do nº 2 do 
artigo 116º.
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10.11.2005 A6-0315/812

ALTERAÇÃO 812
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 812
ARTIGO 116, PONTO 2, PARTE INTRODUTÓRIA

2. Mesmo que não tenha sido efectuada 
uma declaração nos termos do n.º 2 do 
artigo 115.º, serão consideradas 
confidenciais as seguintes informações:

2. Não serão consideradas confidenciais as 
seguintes informações:

Or. en

Justificação

As informações referidas nas alíneas b) e c) da proposta da Comissão não devem ser 
confidenciais, a fim de permitir a realização dos estudos necessários sobre a difusão destas 
substâncias e de estimativas das quantidades distribuídas, bem como antecipar as potenciais 
exposições.
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10.11.2005 A6-0315/813

ALTERAÇÃO 813
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 813
ARTIGO 116, PONTO 2, ALÍNEA -A (nova)

(-a) o nome e o endereço do registando, 
assim como de qualquer outro notificante;

Or. en

Justificação

Os fabricantes, os importadores e os utilizadores a jusante teriam, regra geral, de fazer uma 
declaração, nos termos do nº 2 do artigo 115º. A disposição proposta evita este encargo.



AM\588705PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

10.11.2005 A6-0315/814

ALTERAÇÃO 814
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 814
ARTIGO 116, PONTO 2, ALÍNEA C)

c) A tonelagem exacta da substância ou 
preparação fabricada ou colocada no 
mercado;

Suprimido

Or. en

Justificação

A informação referida na alínea c) da proposta da Comissão não deve ser confidencial, a fim 
de permitir a realização dos estudos necessários sobre a difusão destas substâncias e de 
estimativas das quantidades distribuídas, bem como antecipar as potenciais exposições.
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10.11.2005 A6-0315/815

ALTERAÇÃO 815
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 815
ARTIGO 116, NÚMERO 3

3. Todas as outras informações estarão 
acessíveis em conformidade com o artigo 
115.º.

3. Todas as outras informações, excepto as 
que devem ser objecto de tratamento 
confidencial, nos termos do nº 9 do artigo 
7º, e as que tenham sido recolhidas para 
determinados tipos de produtos intermédios 
isolados (artigo 47º), estarão acessíveis em 
conformidade com o artigo 115.º.

Or. en

Justificação

As informações, para efeitos de registo, sobre a investigação e o desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo devem igualmente ser equiparadas às informações 
obrigatoriamente confidenciais, nos termos do nº 2 do artigo 116º, e não podem ser tornadas 
acessíveis em resultado de uma decisão adoptada por uma única instância. Por outro lado, os 
produtos intermédios não devem ser divulgados, uma vez que os concorrentes os podem 
identificar facilmente.
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10.11.2005 A6-0315/816

ALTERAÇÃO 816
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 816
ARTIGO 122

Os Estados-Membros manterão um sistema 
de inspecções oficiais e outras actividades, 
consoante for adequado às circunstâncias.

Os Estados-Membros manterão um sistema 
de inspecções oficiais e outras actividades, 
consoante for adequado às circunstâncias, 
em conformidade com orientações a definir 
pela Agência. 

Or. en

Justificação

A fim de permitir que REACH seja aplicado de forma coerente, a posição da Agência deve 
ser reforçada: para esse efeito, a Agência deve ser habilitada a solicitar aos 
Estados-Membros a realização de controlos e actividades particulares.
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10.11.2005 A6-0315/817

ALTERAÇÃO 817
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 817
ARTIGO 122, PONTO 1 BIS (novo)

A Agência será autorizada pelos 
Estados-Membros a exercer controlos e 
actividades e definirá orientação destinadas 
a harmonizar os sistemas de controlos e a 
torná-los mais eficazes.

Or. en

Justificação

A gestão do sistema REACH exige uma implementação harmonizada das suas disposições em 
todo o mercado interno e sistemas eficazes de controlo. A Agência deve, por conseguinte, ser 
autorizada a solicitar aos Estados-Membros a realização de controlos ou actividades. Esta 
alteração deve ser lida em conjugação com outras alterações apresentadas aos artigos do 
título XIII: Controlo do cumprimento.
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10.11.2005 A6-0315/818

ALTERAÇÃO 818
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 818
ARTIGO 123, PONTO 1

1. Os Estados-Membros estabelecerão 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
em caso de infracção ao disposto no presente 
regulamento e tomarão todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação. As 
sanções assim previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão até 18 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento e 
qualquer alteração posterior das mesmas no 
mais breve prazo possível.

1. Os Estados-Membros estabelecerão, com 
base numa série de orientações elaboradas 
pela Agência, disposições relativas às 
sanções aplicáveis em caso de infracção ao 
disposto no presente regulamento e tomarão 
todas as medidas necessárias para garantir a 
sua aplicação. As sanções assim previstas 
devem ser eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas. Os Estados-Membros 
notificarão essas disposições à Comissão e à 
Agência até 18 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento e qualquer 
alteração posterior das mesmas no mais 
breve prazo possível.

Or. en

Justificação

Deixar o sistema de sanções exclusivamente ao critério dos Estados-Membros levaria à 
existência de sanções diferentes na União. Para que os objectivos de REACH sejam 
atingidos, deve existir um sistema harmonizado de sanções e uma aplicação harmonizada. 
Esta alteração deve ser lida em conjugação com outras alterações apresentadas aos artigos 
do título XIII: Controlo do cumprimento.
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10.11.2005 A6-0315/819

ALTERAÇÃO 819
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 819
ARTIGO 125

Os Estados-Membros não poderão proibir, 
restringir ou entravar o fabrico, a 
importação, a colocação no mercado ou a 
utilização de uma substância, estreme, numa 
preparação ou num artigo, abrangida pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento e que cumpra os seus requisitos 
e, se for caso disso, os de actos comunitários 
adoptados para a execução do presente 
regulamento. 

Os Estados-Membros não poderão proibir, 
restringir ou entravar o fabrico, a 
importação, a colocação no mercado ou a 
utilização de uma substância, estreme, de 
uma preparação ou de um artigo, abrangida 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento e que cumpra os seus requisitos 
e, se for caso disso, os de actos comunitários 
adoptados para a execução do presente 
regulamento. 

Or. en

Justificação

As disposições do Regulamento não se devem aplicar unicamente a substâncias estremes, em 
preparações ou em artigos. Nos termos da legislação existente (76/769/CEE), deve ser 
igualmente possível regulamentar preparações e artigos perigosos directamente. Esta 
alteração serve para clarificar que o artigo 125º se aplica igualmente a tais casos.
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10.11.2005 A6-0315/820

ALTERAÇÃO 820
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 820
ARTIGO 126, NÚMERO 1

1. Se um Estado-Membro tiver razões 
fundamentadas para crer que uma 
substância, estreme, numa preparação ou 
num artigo, embora satisfazendo os 
requisitos do presente regulamento, constitui 
um risco para a saúde humana ou para o 
ambiente, poderá tomar medidas provisórias 
adequadas. O Estado-Membro informará 
imediatamente a Comissão, a Agência e os 
restantes Estados-Membros desse facto, 
indicando os motivos da sua decisão e 
apresentando as informações científicas ou 
técnicas em que se baseia a medida 
provisória. 

1. Se um Estado-Membro tiver razões 
fundamentadas para crer que uma 
substância, estreme, uma preparação ou um 
artigo, embora satisfazendo os requisitos do 
presente regulamento, constitui um risco 
para a saúde humana ou para o ambiente, 
poderá tomar medidas provisórias 
adequadas. O Estado-Membro informará 
imediatamente a Comissão, a Agência e os 
restantes Estados-Membros desse facto, 
indicando os motivos da sua decisão e 
apresentando as informações científicas ou 
técnicas em que se baseia a medida 
provisória. 

Or. en

Justificação

As disposições do Regulamento não se devem aplicar unicamente a substâncias estremes, em 
preparações ou em artigos. Nos termos da legislação existente (76/769/CEE), deve ser 
igualmente possível regulamentar preparações e artigos perigosos directamente. Esta 
alteração serve para clarificar que o artigo 125º se aplica igualmente a tais casos.
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PT PT

10.11.2005 A6-0315/821

ALTERAÇÃO 821
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 821
ARTIGO 128, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

O mais tardar 18 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento, será 
inserido um capítulo no início do anexo II, 
onde serão estabelecidos os critérios 
objectivos para a isenção de substâncias 
e/ou grupos de substâncias.

Or. en

Justificação

O actual anexo II baseia-se num "precedente histórico". Em si mesmo é inconsistente e 
escora-se em critérios fluidos conducentes a situações de absurdo onde uma de duas 
substâncias similares é excluída ao passo que a outra não o é (por exemplo, a sacarose e a 
frutose). Cumpre atribuir à Comissão um prazo para estabelecer critérios claros e objectivos 
para a concessão das isenções previstas no anexo II, a fim de que possa ser estabelecida uma 
lista lógica e completa das substâncias isentas.
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10.11.2005 A6-0315/822

ALTERAÇÃO 822
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 822
ARTIGO 131

Medidas transitórias respeitantes à Agência Preparação da criação da Agência
1. A Comissão desempenhará as funções da 
Agência durante o período que se segue à 
entrada em vigor do presente regulamento, 
até que essas funções sejam transferidas 
para a Agência, conforme se prevê no n.º 3.

1. A Comissão prestará o apoio necessário 
à criação da Agência.

Em especial, a Comissão pode nomear 
pessoal e celebrar contratos em nome da 
Agência, utilizando para o efeito o 
orçamento previsto para esta última. Estas 
tarefas incluem a nomeação de uma pessoa 
que desempenhe as funções do Director 
Executivo, até que este seja nomeado pelo 
Conselho de Administração da Agência de 
acordo com o artigo 80.º.

Para o efeito, até que o Director Executivo 
assuma as suas funções na sequência da 
sua nomeação pelo Conselho de 
Administração da Agência de acordo com o 
artigo 80°, a Comissão, em nome da 
Agência e utilizando para o efeito o 
orçamento previsto para esta última, pode:

2. Nos 18 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento, o Director Executivo 
da Agência notificará a Comissão de que a 
Agência está pronta a assumir as suas 
funções conforme previsto no presente 
regulamento.

a) Nomear pessoal, nomeadamente uma 
pessoa que desempenhe as funções de 
Director Executivo interino; e

3. No prazo de dois meses a contar da 
recepção da notificação referida no n.º 2 ou 
no prazo de 18 meses a contar da entrada 

b) Celebrar outros contratos.
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em vigor do presente regulamento, 
consoante a data que ocorra primeiro, a 
Comissão transferirá essas funções para a 
Agência.

Or. en

Justificação

A criação e o funcionamento da Agência em moldes eficazes são essenciais para o êxito do 
sistema REACH. A Agência deve ser operacionalmente independente da Comissão e esta não 
deve desempenhar as tarefas operacionais estabelecidas no regulamento em nome da 
Agência. Se a Comissão não desempenhar as funções da Agência, não há razão para que esta 
notifique a Comissão de que está pronta a assumir as suas funções.  Em contrapartida, a 
Comissão deveria prestar apoio à criação da Agência até que o Conselho de Administração 
nomeie um Director Executivo. Esse apoio incluiria o recrutamento de pessoal e a celebração 
dos contratos de serviços, de bens e de arrendamento que sejam necessários. (Cf. alteração 
53)



AM\588705PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

10.11.2005 A6-0315/823

ALTERAÇÃO 823
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 823
ARTIGO 132 BIS (novo)

Artigo 132º bis
Avaliação intercalar ex post do impacto do 

regulamento
1. Cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, e sem prejuízo do 
disposto no artigo 133.°, a Comissão levará 
a efeito uma avaliação intercalar ex post do 
seu impacto. Essa avaliação analisará o 
estado de aplicação do presente 
regulamento, ponderará os resultados 
obtidos à luz dos objectivos inicialmente 
fixados e avaliará o impacto do presente 
regulamento sobre o funcionamento do 
mercado interno e da concorrência.
2. A Comissão apresentará essa avaliação 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho o 
mais tardar no prazo de [seis anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento]. 
A Comissão apresentará uma proposta 
relativa às alterações ao presente 
regulamento que se afigurem necessárias 
com base nessa avaliação.

Or. en
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Justificação

Tendo em conta a importância do sistema regulamentar instituído pelo regulamento REACH, 
é necessário avaliar os resultados obtidos durante os cinco primeiros anos de aplicação, a 
fim de verificar se os objectivos iniciais foram atingidos e, no caso contrário, proceder aos 
ajustamentos necessários.
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10.11.2005 A6-0315/824

ALTERAÇÃO 824
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 824
ARTIGO 134, PARÁGRAFO 1

São revogadas as Directivas 76/769/CEE, 
91/157/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE e 
2000/21/CE e os Regulamentos (CEE) n.º 
793/93 e (CE) n.º 1488/94.

São revogadas as Directivas 76/769/CEE, 
91/155/CEE, 91/157/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CEE, 2000/21/CE, 2002/95/CE e 
2004/37/CE e os Regulamentos (CEE) n.º 
793/93 e (CE) n.º 1488/94.

Or. en

Justificação

Há que evitar a sobreposição de disposições. As directivas e os regulamentos referidos são 
indispensáveis, tendo em conta as alterações introduzidas nos artigos precedentes.
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10.11.2005 A6-0315/825

ALTERAÇÃO 825
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 825
ARTIGO 135 BIS (novo)

Artigo 135º bis
É aditado ao nº 2 do artigo 1º da Directiva 
98/24/CE o seguinte texto: 
"Os requisitos da presente directiva não 
são aplicáveis, sempre que existam 
obrigações por força do Regulamento (CE) 
nº .../... (Regulamento REACH)".

Or. en

Justificação

Convém clarificar que REACH é prioritariamente aplicável e evitar a sobreposição de 
disposições.
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10.11.2005 A6-0315/826

ALTERAÇÃO 826
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 826
ARTIGO 135 TER, TÍTULO (novo)

Artigo 135º ter
 Alteração da Directiva 89/106/CEE

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/827

ALTERAÇÃO 827
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 827
ARTIGO 135 TER, PONTO 1 (novo)

 É aditado ao nº 1 do artigo 1º da Directiva 
89/106/CEE o seguinte texto: 
"Os materiais de construção não são 
abrangidos pelos requisitos da presente 
directiva referentes à higiene, à saúde e à 
protecção do ambiente, desde que existam, 
nesse contexto, obrigações por força do 
Regulamento (CE) nº .../... (Regulamento 
REACH)."

Or. en

Justificação

Convém clarificar que REACH é prioritariamente aplicável e evitar a sobreposição de 
disposições.
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10.11.2005 A6-0315/828

ALTERAÇÃO 828
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 828
ARTIGO 135 QUATER, TÍTULO (novo)

Artigo 135º quater
 Alteração da Directiva 2000/53/CE

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/829

ALTERAÇÃO 829
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 829
ARTIGO 135 QUATER, PARÁGRAFO 1 (novo)

O nº 2 do artigo 4º e o anexo II da Directiva 
2000/53/CE são suprimidos.

Or. en

Justificação

O anexo XVI do Regulamento REACH estabelece regras uniformes em matéria de restrições. 
Importa evitar restrições diferentes em disposições diferentes.
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10.11.2005 A6-0315/830

ALTERAÇÃO 830
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 830
ARTIGO 137, PONTOS 2 A 5

2. Os títulos II e XII são aplicáveis a partir 
do sexagésimo dia após a entrada em vigor 
do presente regulamento.

2. Os títulos II, V, VI, VII e X são aplicáveis 
18 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento. O título III é 
aplicável 12 meses após a entrada em vigor 
do presente regulamento.

3. Os artigos 81.º e 82.º são aplicáveis a 
partir do dia em que se completa um ano 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

3. Os artigos 81.º e 82.º são aplicáveis a 
partir do dia em que se completa um ano 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

4. Os artigos 66.º a 70.º são aplicáveis a 
partir do dia em que se completam 18 meses 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

4. Os artigos 66.º a 70.º são aplicáveis a 
partir do dia em que se completam 18 meses 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

5. Os artigos 44.º, 45.º e 46.º são aplicáveis a 
partir do dia em que se completam dois anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

5. Os artigos 44.º, 45.º e 46.º são aplicáveis a 
partir do dia em que se completam três anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para efeitos de execução do regulamento REACH. Para permitir 
que a Agência seja criada e possa desempenhar as suas tarefas em moldes eficazes, a 
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aplicação do regulamento será geralmente dividida em duas fases: os artigos relativos à 
criação da Agência e as disposições que não são aplicáveis à Agência deverão ser aplicadas 
em primeiro lugar. As obrigações que implicam que a Agência já esteja em funcionamento só 
poderão ser aplicadas depois de a Agência assumir as suas funções. Para a criação da 
Agência são previstos 18 meses. A modificação da data de aplicação de certos títulos do 
regulamento exigirá as adaptações correspondentes noutros artigos específicos da proposta 
quando se reportem à entrada em vigor do regulamento.


