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ALTERAÇÃO 831
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 831
ANEXO I, SECÇÃO 0, PONTO 0.2.

0.2. A avaliação de segurança química deve 
abranger todas as utilizações identificadas. 
Deve, igualmente, cobrir a utilização da 
substância estreme (incluindo os principais 
aditivos e impurezas) ou integrada numa 
preparação ou num artigo. A avaliação deve, 
portanto, incidir sobre todos os estádios do 
ciclo de vida da substância, definido com 
base nas utilizações identificadas. A 
avaliação de segurança química assentará 
numa comparação dos efeitos adversos 
potenciais da substância com a exposição 
conhecida ou razoavelmente previsível de 
pessoas e/ou do ambiente à mesma.

0.2. A avaliação de segurança química deve 
abranger todas as utilizações identificadas 
em quantidades iguais ou superiores a uma 
tonelada por ano. Deve, igualmente, cobrir 
a utilização da substância estreme (incluindo 
os principais aditivos e impurezas) ou 
integrada numa preparação ou num artigo. A 
avaliação deve, portanto, incidir sobre todos 
os estádios do ciclo de vida da substância 
(incluindo o estádio de resíduo, sem 
prejuízo do disposto no n° 1, alínea d), do 
artigo 2° do presente regulamento), 
definido com base nas utilizações 
identificadas. A avaliação de segurança 
química assentará numa comparação dos 
efeitos adversos potenciais da substância 
com a exposição conhecida ou 
razoavelmente previsível de pessoas e/ou do 
ambiente à mesma.

Or. en

Justificação

Primeira parte: ver alteração ao artigo 13°. Segunda parte: ver alteração ao n° 1, alínea e), 
do artigo 2°.
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10.11.2005 A6-0315/832

ALTERAÇÃO 832
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 832
ANEXO I, SECÇÃO 0, PONTO 0.6

0.6. O principal elemento da parte do 
relatório de segurança química relativa à 
exposição é a descrição do perfil ou perfis de 
exposição associados ao fabricante ou 
importador e do perfil ou perfis que o 
fabricante ou importador recomendem para a 
utilização ou utilizações identificadas. Os 
perfis de exposição conterão uma descrição 
das medidas de gestão de riscos postas em 
prática pelo fabricante ou importador e que o 
mesmo recomende que os utilizadores a 
jusante ponham em prática. Se a substância 
for colocada no mercado, os perfis de 
exposição, incluindo as medidas de gestão 
de riscos, serão resumidos num anexo da 
ficha de segurança, em conformidade com o 
anexo IA.

0.6. O principal elemento da parte do 
relatório de segurança química relativa à 
exposição é a descrição da(s) categoria(s) de 
utilização e exposição ou do perfil ou perfis 
de exposição associados ao fabricante ou 
importador e da(s) categoria(s) de utilização 
e exposição do perfil ou perfis que o 
fabricante ou importador recomendem para a 
utilização ou utilizações identificadas. As 
categorias de utilização e exposição 
conterão uma descrição geral das medidas 
de gestão dos riscos, enquanto os perfis de 
exposição conterão uma descrição concreta 
e pormenorizada das medidas de gestão de 
riscos postas em prática pelo fabricante ou 
importador e que o mesmo recomende que 
os utilizadores a jusante ponham em prática. 
Se a substância for colocada no mercado, os 
perfis de exposição, incluindo as medidas de 
gestão de riscos, serão resumidos num anexo 
da ficha de segurança, em conformidade 
com o anexo IA.

Or. en
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Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Ambos os casos 
devem ser autorizados: uma descrição dos riscos de perfis de exposição individuais, com uma 
descrição detalhada das condições de utilização e das medidas de gestão dos riscos, e uma 
descrição geral dos riscos para cada uso relevante e categoria de exposição.
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ALTERAÇÃO 833
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 833
ANEXO I, SECÇÃO 0, PONTO 0.7.

0.7. O grau de pormenor exigido na 
descrição de um perfil de exposição variará 
substancialmente de caso para caso, em 
função da utilização da substância, das 
propriedades perigosas desta e do volume de 
informação acessível ao fabricante ou 
importador. Os perfis de exposição podem 
descrever as medidas apropriadas de gestão 
de riscos aplicáveis a várias utilizações de 
uma substância. Um determinado perfil de 
exposição pode, portanto, cobrir uma vasta 
gama de utilizações.

0.7. A descrição pormenorizada de um perfil 
de exposição variará substancialmente de 
caso para caso, em função da utilização da 
substância, das propriedades perigosas desta 
e do volume de informação acessível ao 
fabricante ou importador. As categorias de 
utilização e exposição estruturam e 
descrevem as condições gerais de utilização 
e exposição que podem ser aplicadas a 
várias utilizações.

Or. en

Justificação

Deve ser estabelecida uma distinção clara entre perfil de exposição, que constitui uma 
descrição detalhada das medidas de gestão de riscos e condições de utilização, e categorias 
de utilização e exposição, que cobrem um amplo espectro de utilizações ou aplicações. 
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10.11.2005 A6-0315/834

ALTERAÇÃO 834
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 834
ANEXO I, SECÇÃO 0, PONTO 0.8.

0.8. As avaliações de segurança química e a 
elaboração dos relatórios de segurança 
química pelo fabricante ou importador 
poderão seguir um processo iterativo. As 
iterações poderão abranger, por um lado, a 
definição e revisão do perfil ou perfis de 
exposição - que poderão incluir a definição e 
aplicação, ou recomendação, de medidas de 
gestão de riscos - e, por outro, decorrer da 
necessidade de obter mais informações. A 
obtenção de mais informações terá por 
objectivo uma caracterização mais precisa 
dos riscos, com base numa avaliação mais 
perfeita dos perigos ou da exposição. Este 
procedimento possibilitará a comunicação 
das informações apropriadas, na ficha de 
segurança, para jusante na cadeia de 
abastecimento.

0.8. As avaliações de segurança química e a 
elaboração dos relatórios de segurança 
química pelo fabricante ou importador 
poderão seguir um processo iterativo. As 
iterações poderão abranger, por um lado, a 
definição e revisão das categorias de 
utilização e exposição ou do perfil ou perfis 
de exposição - que poderão incluir a 
definição e aplicação, ou recomendação, de 
medidas de gestão de riscos - e, por outro, 
decorrer da necessidade de obter mais 
informações. 

Or. en

Justificação

 A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição.
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10.11.2005 A6-0315/835

ALTERAÇÃO 835
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 835
ANEXO I, SECÇÃO 0, PONTO 0.12.

0.12. A parte A do relatório de segurança 
química incluirá uma declaração de que o 
fabricante ou importador pôs em prática as 
medidas de gestão de riscos descritas nos 
perfis de exposição relevantes para a sua 
utilização ou utilizações próprias e 
comunicou os perfis de exposição para as 
utilizações identificadas, na ficha de 
segurança, a todos os utilizadores 
conhecidos a jusante na cadeia de 
abastecimento.

0.12. A parte A do relatório de segurança 
química incluirá uma declaração de que o 
fabricante ou importador pôs em prática as 
medidas de gestão de riscos descritas nas 
categorias de utilização e exposição ou nos 
perfis de exposição relevantes para a sua 
utilização ou utilizações próprias e 
comunicou as categorias de utilização e 
exposição para as utilizações identificadas, 
na ficha de segurança, a todos os utilizadores 
conhecidos a jusante na cadeia de 
abastecimento.

Or. en

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. No relatório de 
segurança, deve ser, em princípio, feita referência às categorias de utilização e exposição. 
Na ficha de segurança, apenas devem ser declaradas as categorias de utilização e exposição.
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10.11.2005 A6-0315/836

ALTERAÇÃO 836
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 836
ANEXO I, PARTE 1, PONTO 1.4.1, FRASE INTRODUTÓRIA

1.4.1. Com base nos resultados das três 
primeiras etapas, deverão ser determinados 
para a substância um ou mais DNEL que 
reflictam a(s) via(s), a duração e a 
frequência prováveis de exposição. Em 
função do perfil ou perfis de exposição, 
poderá ser suficiente um único DNEL. 
Todavia, atentos os dados disponíveis e o 
perfil ou perfis de exposição do ponto 5 do 
relatório de segurança química, pode ser 
necessário determinar DNEL diferentes para 
cada população humana pertinente (por 
exemplo, trabalhadores, consumidores e 
pessoas que possam ser expostas 
indirectamente, através do ambiente) e, 
eventualmente, para determinadas 
subpopulações (por exemplo, crianças e 
mulheres grávidas), bem como para 
diferentes vias de exposição. Será necessária 
uma justificação pormenorizada, 
especificando, nomeadamente, as razões de 
escolha dos dados utilizados, a via de 
exposição (oral, dérmica ou por inalação) e a 
duração e frequência de exposição à 
substância para as quais o DNEL for válido. 
Se for provável mais do que uma via de 

1.4.1. Com base nos resultados das três 
primeiras etapas, deverão ser determinados 
para a substância valores DNEL para cada 
categoria relevante de utilização e 
exposição que reflictam a(s) via(s), a 
duração e a frequência previstas de 
exposição. Todavia, atentos os dados 
disponíveis e as categorias de utilização e 
exposição ou o perfil ou perfis de exposição 
do ponto 5 do relatório de segurança 
química, pode ser necessário determinar 
DNEL diferentes para cada população 
humana pertinente (por exemplo, 
trabalhadores, consumidores e pessoas que 
possam ser expostas indirectamente, através 
do ambiente) e, eventualmente, para 
determinadas subpopulações (por exemplo, 
crianças e mulheres grávidas), bem como 
para diferentes vias de exposição. Será 
necessária uma justificação, especificando, 
nomeadamente, as razões de escolha dos 
dados utilizados, a via de exposição (oral, 
dérmica ou por inalação) e a duração e 
frequência de exposição à substância para as 
quais o DNEL for válido. Se existir mais do 
que uma via de exposição, deve ser 
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exposição, deve ser determinado um DNEL 
para cada via de exposição e para a 
exposição resultante da combinação de todas 
essas vias. Na determinação de um DNEL 
serão tidos em conta, nomeadamente, os 
seguintes factores: 

determinado um DNEL para cada via de 
exposição. Na determinação de um DNEL 
serão tidos em conta, nomeadamente, os 
seguintes factores: 

Or. en

Justificação

 A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. É necessário 
clarificar que deve ser estabelecido um DNEL para cada utilização e categoria de exposição 
pretendida, independentemente da probabilidade.
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10.11.2005 A6-0315/837

ALTERAÇÃO 837
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 837
ANEXO I, SECÇÃO 3, PONTO 3.3.1

3.3.1. Com base nos dados disponíveis, deve 
ser determinada a PNEC referente a cada 
domínio ambiental. A PNEC pode ser 
calculada por aplicação de um factor de 
avaliação apropriado a valores de efeitos 
(por exemplo, CL50 ou NOEC) 
determinados em ensaios realizados em 
organismos. Os factores de avaliação 
exprimem a diferença entre os valores de 
efeitos determinados para um número 
limitado de espécies em ensaios laboratoriais 
e a PNEC para o domínio ambiental.

3.3.1. Com base nos dados disponíveis, deve 
ser determinada a PNEC referente a cada 
categoria de utilização e exposição 
relevante para o domínio ambiental. A 
PNEC pode ser calculada por aplicação de 
um factor de avaliação apropriado a valores 
de efeitos (por exemplo, CL50 ou NOEC) 
determinados em ensaios realizados em 
organismos. Os factores de avaliação 
exprimem a diferença entre os valores de 
efeitos determinados para um número 
limitado de espécies em ensaios laboratoriais 
e a PNEC para o domínio ambiental. 

Or. en

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição.
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10.11.2005 A6-0315/838

ALTERAÇÃO 838
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 838
ANEXO I, SECÇÃO 4, PONTO 4.2.

Se a substância satisfizer os critérios, será 
efectuada uma caracterização das emissões, 
contemplando as partes pertinentes da 
avaliação da exposição descrita no ponto 5. 
Essa caracterização compreenderá uma 
estimativa das quantidades da substância 
libertadas para os diferentes compartimentos 
ambientais durante todas as actividades do 
fabricante ou importador e todas as 
utilizações identificadas e a identificação das 
vias prováveis de exposição de pessoas e do 
ambiente à substância.

Se a substância satisfizer os critérios, será 
efectuada uma caracterização das emissões, 
contemplando as partes pertinentes da 
avaliação da exposição descrita no ponto 5. 
Essa caracterização compreenderá uma 
estimativa das quantidades da substância 
libertadas para os diferentes compartimentos 
ambientais durante todas as actividades do 
fabricante ou importador e todas as 
utilizações identificadas em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por 
ano e a identificação das vias prováveis de 
exposição de pessoas e do ambiente à 
substância.

Or. en

Justificação

Ver alteração ao artigo 13º.
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10.11.2005 A6-0315/839

ALTERAÇÃO 839
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 839
ANEXO I, PONTO 5.1., TÍTULO E SUBPONTO 5.1.1., PARÁGRAFO INTRODUTÓRIO

5.1. Primeira etapa: Definição de perfis de 
exposição

5.1. Primeira etapa: Definição de categorias 
de utilização e exposição ou de perfis de 
exposição

5.1.1. Devem ser definidos perfis de 
exposição para o fabrico na Comunidade, a 
utilização própria do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas. Um perfil de exposição é o 
conjunto das condições que descrevem o 
modo como a substância é fabricada ou 
utilizada durante o seu ciclo de vida e como 
o fabricante ou importador controla, ou 
recomenda aos utilizadores a jusante que 
controlem, a exposição de pessoas e do 
ambiente. Esses perfis de exposição podem 
ser tão amplos ou específicos quanto 
necessário. O perfil de exposição deve ser 
apresentado na rubrica pertinente do 
relatório de segurança química e resumido 
num anexo da ficha de segurança, com um 
título curto apropriado que descreva breve 
e genericamente a utilização em causa. Os 
perfis de exposição incluirão, 
nomeadamente, sendo relevante, uma 
descrição:

5.1.1. Devem ser definidos categorias de 
utilização e exposição ou perfis de 
exposição para o fabrico na Comunidade, a 
utilização própria do fabricante ou 
importador e todas as utilizações 
identificadas. Nas categorias de utilização e 
exposição serão descritas as condições 
gerais de utilização, medidas e instruções 
destinadas à protecção do ser humano e do 
ambiente e que sejam adequadas à 
observância dos valores DNEL e PNEC 
prescritos. Um perfil de exposição é a 
descrição das condições específicas que 
descrevem o modo como a substância é 
fabricada ou utilizada durante o seu ciclo de 
vida e como o fabricante ou importador, 
mediante a adopção de medidas concretas 
de protecção, controla, ou recomenda aos 
utilizadores a jusante que controlem, a 
exposição de pessoas e do ambiente. O perfil 
de exposição deve ser apresentado na rubrica 
pertinente do relatório de segurança química. 
Os perfis de exposição incluirão, 
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nomeadamente, sendo relevante, uma 
descrição:

Or. en

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Em princípio, 
apenas devem ser estabelecidas as categorias de utilização e exposição. As medidas gerais 
para a protecção das pessoas e do ambiente no tocante a estas categorias deveriam ser 
enunciadas e comunicadas aos clientes na ficha de segurança. Os perfis de exposição 
definem condições específicas de utilização e medidas. 
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10.11.2005 A6-0315/840

ALTERAÇÃO 840
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 840
ANEXO I, PONTO 5.2., TÍTULO E SUBPONTO 5.2.1

5.2. Segunda etapa: Estimativa da exposição 5.2. Segunda etapa: Estimativa ou definição 
da exposição

5.2.1. Para cada perfil de exposição definido, 
será apresentada uma estimativa de 
exposição na rubrica pertinente do relatório 
de segurança química; se for caso disso, e 
em conformidade com o artigo 29º, essa 
estimativa será resumida num anexo da 
ficha de segurança. A estimativa da 
exposição compreende três elementos: 1) 
uma estimativa das emissões, 2) a evolução 
química e os seus mecanismos e 3) uma 
estimativa ou definição dos níveis de 
exposição. 

5.2.1. Para cada categoria de utilização e 
exposição ou perfil de exposição definido, 
será apresentada uma estimativa ou 
definição de exposição na rubrica pertinente 
do relatório de segurança química. A 
estimativa ou definição da exposição 
compreende três elementos: 1) uma 
estimativa ou definição das emissões, 2) a 
evolução química e os seus mecanismos e 3) 
uma estimativa ou definição dos níveis de 
exposição. 

Or. en

Justificação

A definição específica de exposições/emissões deve ser incluída e deve sobrepor-se às 
estimativas. Os modelos de estimativas de exposição apenas devem ser utilizados quando não 
existirem dados de medição concretos (a realidade prevalece sobre observações modelo 
incertas).
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10.11.2005 A6-0315/841

ALTERAÇÃO 841
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 841
ANEXO I, PARTE 5, PONTOS 5.2.2. E 5.2.4, PARÁGRAFO INTRODUTÓRIO

5.2.2. Na estimativa das emissões devem ter-
se em conta as emissões durante todas as 
partes relevantes do ciclo de vida da 
substância, pressupondo-se que foram postas 
em prática as medidas de gestão de riscos 
descritas no perfil de exposição .

5.2.2. Na estimativa ou definição das 
emissões devem ter-se em conta as emissões 
durante todas as partes relevantes do ciclo de 
vida da substância, pressupondo-se que 
foram postas em prática as medidas de 
gestão de riscos descritas nas categorias de 
utilização ou exposição ou no perfil de 
exposição. 

5.2.4. Os níveis de exposição devem ser 
estimados para todas as populações humanas 
(trabalhadores, consumidores e pessoas que 
possam ser expostas indirectamente através 
do ambiente) e domínios ambientais que se 
saiba estarem expostos à substância, ou que 
seja razoável prever que possam está-lo. 
Deve ser tida em conta cada via relevante de 
exposição humana (por inalação, por via 
oral, por via dérmica e por combinação de 
todas as vias de exposição relevantes). Essas 
estimativas devem atender às variações 
espácio-temporais do padrão de exposição. 
As estimativas de exposição devem, 
nomeadamente, ter em conta o seguinte: 

5.2.4. Os níveis de exposição devem ser 
estimados ou definidos para todas as 
populações humanas (trabalhadores, 
consumidores e pessoas que possam ser 
expostas indirectamente através do 
ambiente) e domínios ambientais em que a 
exposição à substância seja previsível em 
virtude das utilizações identificadas e sendo 
o respectivo uso conforme à definição 
prevista. Deve ser tida em conta cada via 
relevante de exposição humana (por 
inalação, por via oral, por via dérmica e por 
combinação de todas as vias de exposição 
relevantes). Essas estimativas devem atender 
às variações espácio-temporais do padrão de 
exposição. As estimativas de exposição 
devem, nomeadamente, ter em conta o 
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seguinte:

Or. en

Justificação

 A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Sempre que 
existam dados concretos para exposições ou emissões, estes devem ser utilizados e 
privilegiados em relação às estimativas. As estimativas (derivadas de modelos) apenas devem 
ser utilizadas quando não existem dados de medição concretos.
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10.11.2005 A6-0315/842

ALTERAÇÃO 842
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 842
ANEXO I, PARTE 5, PONTO 5.2.4, TRAVESSÕES 8 E 9

- as vias prováveis de exposição e o 
potencial de absorção das pessoas;

- as vias de exposição e o potencial de 
absorção das pessoas;

- os mecanismos prováveis de chegada ao 
ambiente e a disseminação e degradação 
e/ou transformação ambientais (ver também 
a primeira etapa do ponto 3).

- os mecanismos de chegada ao ambiente e a 
disseminação e degradação e/ou 
transformação ambientais (ver também a 
primeira etapa do ponto 3).

Or. en

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Sempre que 
existam dados concretos para exposições ou emissões, estes devem ser utilizados e 
privilegiados em relação às estimativas. As estimativas (derivadas de modelos) apenas devem 
ser utilizadas quando não existem dados de medição concretos.
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10.11.2005 A6-0315/843

ALTERAÇÃO 843
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 843
ANEXO I, PARTE 5, PONTO 5.2.5

5.2.5. Se existirem dados de exposição 
adequadamente medidos e representativos, a 
avaliação da exposição deve tê-los 
particularmente em conta. Na estimativa 
dos níveis de exposição podem ser utilizados 
modelos apropriados. Também poderão ser 
tidos em conta dados relevantes de 
monitorização de substâncias com padrões 
de utilização e exposição análogos ou com 
propriedades análogas. .

5.2.5. Se existirem dados de exposição 
adequadamente medidos e representativos, a 
avaliação da exposição deve conferir-lhes 
prioridade. Na estimativa dos níveis de 
exposição podem ser utilizados modelos 
apropriados. Também deverão ser tidos em 
conta dados relevantes de monitorização de 
substâncias com padrões de utilização e 
exposição análogos ou com propriedades 
análogas. 

Or. en

Justificação

 A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Sempre que 
existam dados concretos para exposições ou emissões, estes devem ser utilizados e 
privilegiados em relação às estimativas. As estimativas (derivadas de modelos) apenas devem 
ser utilizadas quando não existem dados de medição concretos.
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10.11.2005 A6-0315/844

ALTERAÇÃO 844
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 844
ANEXO I, SECÇÃO 6, PONTOS 6.1 E 6.2

6.1. Para cada perfil de exposição, será 
apresentada uma caracterização dos riscos na 
rubrica pertinente do relatório de segurança 
química.

6.1. Para cada categoria de utilização e 
exposição ou perfil de exposição, será 
apresentada uma caracterização dos riscos na 
rubrica pertinente do relatório de segurança 
química. 

6.2. Na caracterização dos riscos devem ter-
se em conta as populações humanas 
(expostas enquanto trabalhadores, 
consumidores ou indirectamente através do 
ambiente, ou através de combinações destas 
possibilidades, se for relevante) e os 
domínios ambientais que se saiba estarem 
expostos à substância, ou que seja razoável 
prever que possam está-lo, pressupondo-se 
que foram postas em prática as medidas de 
gestão de riscos descritas nos perfis de 
exposição do ponto anterior. O risco 
ambiental global associado à substância 
também deve ser analisado, por integração 
dos resultados correspondentes a todos os 
domínios ambientais relevantes e a todas as 
fontes de emissão/libertação da substância.

6.2. Na caracterização dos riscos devem ter-
se em conta as populações humanas 
(expostas enquanto trabalhadores, 
consumidores ou indirectamente através do 
ambiente, ou através de combinações destas 
possibilidades, se for relevante) e os 
domínios ambientais em que a exposição à 
substância seja previsível em virtude das 
utilizações identificadas e sendo o 
respectivo uso conforme à determinação 
prevista, pressupondo-se que foram postas 
em prática as medidas de gestão de riscos 
descritas nos perfis de exposição do ponto 
anterior. O risco ambiental global associado 
à substância também deve ser analisado, por 
integração dos resultados correspondentes a 
todos os domínios ambientais relevantes e a 
todas as fontes de emissão/libertação da 
substância. 



AM\588716PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

Or. en

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Além disso, a 
caracterização dos riscos apenas dizer respeito às exposições efectivamente previstas com 
base na utilização identificada apoiada pelo fabricante ou utilizador a jusante, e com base 
numa utilização adequada.
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10.11.2005 A6-0315/845

ALTERAÇÃO 845
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 845
ANEXO I, PARTE 6, PONTO 6.4, FRASE INTRODUTÓRIA E TRAVESSÃO 1

6.4. Para um dado perfil de exposição, a 
exposição de pessoas e do ambiente pode ser 
considerada adequadamente controlada se: 

6.4. Para uma dada categoria de utilização 
e exposição ou um dado perfil de exposição, 
a exposição de pessoas e do ambiente pode 
ser considerada adequadamente controlada 
se:

- os níveis de exposição estimados no ponto 
6.2 não excederem o DNEL apropriado e a 
PNEC determinados, respectivamente, nos 
pontos 1 e 3; e

- os níveis de exposição definidos ou 
estimados no ponto 6.2 não excederem o 
DNEL apropriado e a PNEC determinados, 
respectivamente, nos pontos 1 e 3; e 

Or. en

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Além disso, a 
caracterização dos riscos apenas dizer respeito às exposições efectivamente previstas com 
base na utilização identificada apoiada pelo fabricante ou utilizador a jusante, e com base 
numa utilização adequada.
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10.11.2005 A6-0315/846

ALTERAÇÃO 846
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 846
ANEXO I, SECÇÃO 6, PONTO 6.5, PARÁGRAFO 1

6.5. No caso dos efeitos nas pessoas e dos 
domínios ambientais para os quais não tenha 
sido possível determinar um DNEL ou uma 
PNEC, será efectuada uma avaliação 
qualitativa da probabilidade de os efeitos 
serem evitados ao pôr em prática o perfil de 
exposição.

6.5. No caso dos efeitos nas pessoas e dos 
domínios ambientais para os quais não tenha 
sido possível determinar um DNEL ou uma 
PNEC, será efectuada uma avaliação 
qualitativa da probabilidade de os efeitos 
serem evitados ao pôr em prática as medidas 
de gestão dos riscos. 

Or. en

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Além disso, a 
caracterização dos riscos apenas dizer respeito às exposições efectivamente previstas com 
base na utilização identificada apoiada pelo fabricante ou utilizador a jusante, e com base 
numa utilização adequada.



AM\588716PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

10.11.2005 A6-0315/847

ALTERAÇÃO 847
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 847
ANEXO I, SECÇÃO 7, PARTE C, PONTO 5.1, TÍTULO

5.1. [Título do perfil de exposição 1] 5.1. [Título da categoria de utilização e 
exposição ou do perfil de exposição 1]

Or. en

Justificação

 A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. A presente 
alteração afecta igualmente os títulos dos subpontos 5.2.1, 8.2, 8.3.1, 6.1 e 6.2.
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10.11.2005 A6-0315/848

ALTERAÇÃO 848
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 848
ANEXO IA, SECÇÃO 1, PONTO 1.2

Indicar as utilizações conhecidas da 
substância ou preparação. Quando forem 
possíveis muitas utilizações, apenas haverá 
que indicar as mais importantes ou 
comuns. Incluir uma breve descrição da 
função efectivamente desempenhada: 
retardador de chama, antioxidante, etc.

Indicar as utilizações previstas da substância 
ou preparação de acordo com as categorias 
de utilização e exposição da substância ou 
preparação (utilizações identificadas). 
Podem ainda ser identificadas 
determinadas utilizações. 

Se for exigido um relatório de segurança 
química, a ficha de segurança deve conter 
informações sobre todas as utilizações 
identificadas relevantes para o destinatário 
da ficha. Essas informações devem ser 
coerentes com as utilizações identificadas e 
os perfis de exposição definidos no anexo 
da ficha de segurança.

Se for exigido um relatório de segurança 
química para uma substância ou para 
determinados componentes de uma 
preparação, a ficha de segurança deve 
conter informações sobre todas as 
utilizações identificadas relevantes para o 
destinatário da ficha. Essas informações 
devem ser coerentes com as utilizações 
identificadas definidas no relatório de 
segurança química. 

Or. en

Justificação

A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. A indicação, no 
relatório de segurança, de todas as categorias relevantes de utilização e exposição é 
obrigatória, enquanto a indicação adicional de usos específicos é facultativa. Importa 
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salientar que, a fim de assegurar a coerência da ficha de segurança, são necessários outros 
ajustamentos. 
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10.11.2005 A6-0315/849

ALTERAÇÃO 849
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 849
ANEXO IA, PARTE 3, PARÁGRAFO 1

As informações fornecidas devem 
possibilitar ao destinatário a pronta 
identificação de qualquer perigo associado 
aos componentes da preparação. Os perigos 
da própria preparação devem ser indicados 
na rubrica 3.

As informações fornecidas devem 
possibilitar ao destinatário a pronta 
identificação de qualquer perigo associado 
aos componentes da preparação que se 
afigure relevante para a avaliação dos 
riscos e as medidas de gestão dos mesmos. 
São relevantes os componentes que 
requerem - em função das categorias de 
utilização e exposição - a adopção de 
medidas adequadas às substâncias. Os 
perigos da própria preparação devem ser 
indicados na rubrica 3.

Or. en

Justificação

Para que as preparações possam ser utilizadas de forma segura, não é necessário que todos 
os componentes sejam revelados. Apenas os componentes para os quais é necessário adoptar 
medidas específicas devem ser indicados. Muitas medidas de segurança, designadamente as 
aplicáveis a preparações corrosivas ou inflamáveis (designadamente a utilização de óculos 
de protecção, ou medidas de protecção contra incêndios) não são determinadas com base 
numa substância específica.
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10.11.2005 A6-0315/850

ALTERAÇÃO 850
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 850
ANEXO IA, PARTE 3, PONTO 3.2, FRASE INTRODUTÓRIA

3.2. No caso das preparações classificadas 
de perigosas em conformidade com a 
Directiva 1999/45/CE, devem ser indicadas 
as substâncias seguintes, bem como a sua 
concentração ou intervalo de concentração:

3.2. No caso das preparações classificadas 
de perigosas em conformidade com a 
Directiva 1999/45/CE, devem ser indicadas 
as substâncias relevantes, bem como a sua 
concentração ou intervalo de concentração:

Or. en

Justificação

Para que as preparações possam ser utilizadas de forma segura, não é necessário que todos 
os componentes sejam revelados. Apenas os componentes para os quais é necessário adoptar 
medidas específicas devem ser indicados. Muitas medidas de segurança, designadamente as 
aplicáveis a preparações corrosivas ou inflamáveis (designadamente a utilização de óculos 
de protecção, ou medidas de protecção contra incêndios) não são determinadas com base 
numa substância específica.
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10.11.2005 A6-0315/851

ALTERAÇÃO 851
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 851
ANEXO IA, PARTE 3, PONTO 3,3, FRASE INTRODUTÓRIA

3.3. No caso das preparações não 
classificadas de perigosas em conformidade 
com a Directiva 1999/45/CE, devem ser 
indicadas as substâncias seguintes, bem 
como a sua concentração ou intervalo de 
concentração, se estiverem presentes numa 
concentração individual 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:

3.3. No caso das preparações não 
classificadas de perigosas em conformidade 
com a Directiva 1999/45/CE, devem ser 
indicadas as substâncias pertinentes, bem 
como a sua concentração ou intervalo de 
concentração, se estiverem presentes numa 
concentração individual 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:

Or. en

Justificação

Para que as preparações possam ser utilizadas de forma segura, não é necessário que todos 
os componentes sejam revelados. Apenas os componentes para os quais é necessário adoptar 
medidas específicas devem ser indicados. Muitas medidas de segurança, designadamente as 
aplicáveis a preparações corrosivas ou inflamáveis (designadamente a utilização de óculos 
de protecção, ou medidas de protecção contra incêndios) não são determinadas com base 
numa substância específica.
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10.11.2005 A6-0315/852

ALTERAÇÃO 852
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 852
ANEXO IA, PONTO 8.1

Indicar os parâmetros específicos de 
controlo actualmente aplicáveis, como os 
valores-limite de exposição profissional e/ou 
os valores-limite biológicos. Devem ser 
indicados os valores correspondentes ao 
Estado-Membro em que a substância ou 
preparação for ou estiver colocada no 
mercado. Fornecer informações sobre os 
processos de monitorização actualmente 
recomendados.

Indicar os parâmetros específicos de 
controlo actualmente aplicáveis, como os 
valores-limite de exposição profissional e/ou 
os valores-limite biológicos. 

Se for exigido um relatório de segurança 
química, devem ser indicados os DNEL e 
PNEC da substância relevantes para os 
perfis de exposição definidos no anexo da 
ficha de segurança.

Se for exigido um relatório de segurança 
química, devem ser indicados os DNEL e 
PNEC referentes às respectivas categorias 
de utilização e exposição da substância, bem 
como das substâncias relevantes presentes 
numa preparação. 

No caso das preparações, é útil fornecer 
valores para as substâncias componentes 
que devam ser indicadas na ficha de 
segurança de acordo com a rubrica 3.

Além disso, cumpre igualmente comunicar 
- quando relevante - os valores-limite 
referentes ao produto aplicáveis a 
substâncias em preparações e substâncias 
em artigos, visando a protecção do ser 
humano e do ambiente e, designadamente, 
a protecção do consumidor.

Or. en
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Justificação

 A alteração decorre da introdução de categorias de utilização e exposição. Para todas as 
categorias relevantes de utilização e exposição, a ficha de segurança deve indicar igualmente 
os valores DNEL e PNEC adequados. Se não tiverem sido derivados valores DNEL e PNEC, 
os valores-limite existentes devem ser indicados. Importa salientar que, tendo em vista a 
coerência da ficha de segurança, são necessários outros ajustamentos.
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10.11.2005 A6-0315/853

ALTERAÇÃO 853
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 853
ANEXO III, PONTO 1 BIS (novo)

1 bis. Substâncias incluídas no anexo II 
resultantes de um processo alternativo de 
fabrico.

Or. en

Justificação

Não é lógico isentar uma substância se for produzida de uma determinada forma, mas não de 
outra. Se uma substância presente na natureza não estiver sujeita ao requisito de registo, a 
versão fabricada da mesma substância deveria igualmente ser isentada. O processo de 
fabrico propriamente dito é regulamentado por outra legislação.
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10.11.2005 A6-0315/854

ALTERAÇÃO 854
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 854
ANEXO III, PONTO 8

8.  Minerais, minérios ou substâncias que 
ocorram na natureza, se não forem 
quimicamente modificados durante o 
fabrico, excepto se satisfizerem os critérios 
para serem classificados de perigosos da 
Directiva 67/548/CEE.

8. Minerais, minérios e seus concentrados 
derivados de processos mineralógicos ou de 
processos físicos de transformação.

8 bis. Substâncias que ocorram na natureza e 
substâncias sintéticas naturais, se não 
forem quimicamente modificadas, incluindo 
as substâncias derivadas de plantas tal 
como definidas no artigo 3.º, ou seja, 
substâncias complexas obtidas 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
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Justificação

 As matérias-primas de base para o sector dos produtos químicos orgânicos (gás natural, 
petróleo bruto, carvão) estão dispensadas da obrigatoriedade de registo sem qualquer 
condição prévia. Tal coloca o sector dos produtos inorgânicos numa situação de 
desvantagem concorrencial. Os minerais, os minérios e seus concentrados e derivados são 
essencialmente manipulados por utilizadores profissionais e o grande público não está em 
contacto com os eles; além disso, as suas propriedades e riscos são bem conhecidos e bem 
geridos. 

Os processos mineralógicos e os processos físicos de transformação dos minerais e minérios 
estão bem definidos e transformam os materiais baseados em minerais noutros materiais 
baseados em minerais com um valor acrescentado. Os materiais derivados destes processos, 
como os minerais industriais, a cal, a cerâmica, a escória e o gesso, deverão estar isentos da 
obrigatoriedade de registo, uma vez que já se encontram regulamentados de forma adequada 
pela Directiva PCIP, pela regulamentação respeitante ao local de trabalho e à utilização de 
fichas de segurança.

Parece-nos importante incluir uma definição precisa de "substância derivada de plantas" a 
fim de esboçar um quadro de exclusão que assegure a certeza jurídica. As substâncias 
derivadas de plantas não são produtos em termos químicos como especificado na proposta da 
Comissão, e por isso importa distingui-las das outras substâncias abrangidas no âmbito do 
REACH. A maioria das substâncias naturais satisfaz um critério de classificação da 
Directiva 67/548. As substâncias derivadas de plantas são materiais "tradicionais", 
geralmente produzidas por agricultores ou por pequenas empresas do sector agrícola, quer 
dentro da União Europeia quer fora dela, designadamente, em numerosos países em vias de 
desenvolvimento e em zonas ultraperiféricas. Face à sua complexidade, variedade e 
diversidade, será impossível proceder ao seu registo em conformidade com o REACH.  Não 
será possível submeter a registo todas as qualidades destas substâncias naturais, tal como 
não será possível registar apenas uma única qualidade específica. Por outro lado, o registo 
destes produtos no REACH não irá trazer elementos significativos face aos objectivos 
essenciais visados pelo presente projecto.

As substâncias naturais e as substâncias sintéticas são equiparáveis, porque química e 
fisicamente não se distinguem. Com efeito, não faz qualquer diferença – nomeadamente, em 
matéria de protecção da saúde humana e do meio ambiente – saber se, por exemplo, o cloreto 
de sódio (sal de cozinha) procede de fontes naturais ou é produzido através de processos 
químicos.
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10.11.2005 A6-0315/855

ALTERAÇÃO 855
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 855
ANEXO III, PONTO 9

9. Gás natural, petróleo bruto e carvão. 9.9. Gás natural, gás de coqueria, gás de 
alto forno, gás do conversor de oxigénio 
puro, petróleo bruto, carvão, coque e grisu.

Or. en

Justificação

Os gases da indústria são produzidos e utilizados em sistemas fechados. O coque é um 
produto resultante da desgasificação do carvão. O benzeno, o tolueno, o xileno, o alcatrão e 
outras substâncias são extraídas do carvão durante o processo de produção e, por 
conseguinte, o coque tem menos propriedades intrínsecas perigosas. Os gases especificados 
são produzidos como subprodutos em fornos de coque e em instalações siderúrgicas 
integradas. Tal como o gás natural, o petróleo e o carvão, estes gases são utilizados para a 
produção de energia e de calor.
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10.11.2005 A6-0315/856

ALTERAÇÃO 856
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 856
ANEXO III, PONTO 9 BIS (novo)

9 bis. Condensados de gás natural, gás de 
petróleo liquefeito (GPL), coque e metano.

Or. en

Justificação

Estas substâncias já são devidamente regulamentadas por outros actos legislativos. Os riscos 
associados a estas substâncias são bem conhecidos, dado que são geralmente transformadas 
antes de serem utilizadas noutras substâncias sujeitas a registo. O LPG deve ser incluído no 
anexo III do Regulamento REACH, tendo em conta as suas origens naturais, as semelhanças 
com outros produtos naturais indicados no anexo III e os seus efeitos conhecidos, no que se 
refere à segurança, à saúde e ao ambiente. O coque é uma versão "mais limpa" (sem 
impurezas) do carvão, o qual está isento de registo.
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10.11.2005 A6-0315/857

ALTERAÇÃO 857
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 857
ANEXO III, PONTO 9 TER (novo)

9 ter. Impurezas, excepto se forem elas 
próprias importadas ou colocadas no 
mercado.

Or. en

Justificação

Todas as substâncias presentes na natureza, mesmo que sejam abrangidas pela Directiva 
67/548/CEE, devem ser isentadas porque não são prioritárias e porque a sua inclusão 
aumentaria consideravelmente o número de substâncias sujeitas a registo. Estas substâncias 
estão igualmente excluídas dos critérios de informação do EINECS.

O coque é um produto resultante da desgasificação do carvão e, por conseguinte, tem menos 
propriedades intrínsecas perigosas, pelo que deveria ser dispensado da obrigatoriedade de 
registo.
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10.11.2005 A6-0315/858

ALTERAÇÃO 858
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 858
ANEXO III, PONTO 9 QUATER (novo)

9 quater. Metais e ligas metálicas maciças.

Or. en

Justificação

O registo implicaria encargos desproporcionados, dado que os dados recolhidos ao longo de 
décadas mostram não existir qualquer risco para o homem e o ambiente.
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10.11.2005 A6-0315/859

ALTERAÇÃO 859
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 859
ANEXO III, PONTO 9 QUINQUIES (novo)

9 quinquies. Óleos e gorduras vegetais e 
animais.

Or. en

Justificação

Estas substâncias são de origem natural. Existe um manancial de informações sobre as 
mesmas e uma grande experiência quanto à sua utilização, pelo que as suas propriedades e 
riscos são bem conhecidos. Estas substâncias são consideradas seguras para a saúde 
humana e para o ambiente. Diversos óleos estão já incluídos no anexo III e estão isentos de 
registo.
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10.11.2005 A6-0315/860

ALTERAÇÃO 860
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 860
ANEXO III, PONTO 9 SEXIES (novo)

9 sexies. Misturas intencionais, produzidas 
a partir da mistura de ingredientes. Os 
componentes dessas misturas devem ser 
notificados separadamente. Todavia, em 
caso de interacção química entre os 
componentes que ocorra subsidiariamente 
à utilização definida e não melhore a 
natureza técnica do produto, os 
componentes serão considerados como 
subprodutos e não deverão ser notificados;

Or. en

Justificação

Todas as substâncias presentes na natureza, mesmo que sejam abrangidas pela Directiva 
67/548/CEE, devem ser isentadas porque não são prioritárias e porque a sua inclusão 
aumentaria consideravelmente o número de substâncias sujeitas a registo. Estas substâncias 
estão igualmente excluídas dos critérios de informação do EINECS. O coque é um produto 
resultante da desgasificação do carvão e, por conseguinte, tem menos propriedades 
intrínsecas perigosas, pelo que deveria ser dispensado da obrigatoriedade de registo.
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10.11.2005 A6-0315/861

ALTERAÇÃO 861
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 861
ANEXO III, PONTO 9 SEPTIES (novo)

9 septies. Catalizadores inorgânicos.

Or. en

Justificação

Todas as substâncias presentes na natureza, mesmo que sejam abrangidas pela Directiva 
67/548/CEE, devem ser isentadas porque não são prioritárias e porque a sua inclusão 
aumentaria consideravelmente o número de substâncias sujeitas a registo. Estas substâncias 
estão igualmente excluídas dos critérios de informação do EINECS. O coque é um produto 
resultante da desgasificação do carvão e, por conseguinte, tem menos propriedades 
intrínsecas perigosas, pelo que deveria ser dispensado da obrigatoriedade de registo.
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10.11.2005 A6-0315/862

ALTERAÇÃO 862
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 862
ANEXO III TER (novo)

ANEXO III TER
Critérios adicionais para a verificação das 
substâncias em quantidades compreendidas 
entre 1 e 10 toneladas e entre 10 e 100 
toneladas

Or. en

Justificação

Insere-se na sequência da alteração ao nº 5 do artigo 43ºA-bis (novo). O anexo deve ser 
completado pela Comissão ulteriormente, sob proposta da Agência.
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10.11.2005 A6-0315/863

ALTERAÇÃO 863
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 863
ANEXO IV, PRIMEIRA ETAPA

O registando coligirá todos os dados de 
ensaios disponíveis sobre a substância a 
registar. Se possível, os pedidos de registo 
devem ser apresentados por consórcios, nos 
termos dos artigos 10º ou 17º. Esse 
procedimento possibilitará a partilha dos 
dados dos ensaios, evitando assim ensaios 
desnecessários e reduzindo custos. O 
registando coligirá, igualmente, quaisquer 
outras informações disponíveis sobre a 
substância,  nomeadamente dados adicionais 
(por exemplo, relações quantitativas 
estrutura/actividade - (Q)SAR -, métodos 
comparativos por interpolação em relação a 
outras substâncias, ensaios in vitro, dados 
epidemiológicos) que possam ajudar na 
identificação da presença ou ausência de 
propriedades perigosas da mesma e, em 
certos casos, substituir os resultados de 
ensaios em animais. Serão ainda coligidas 
informações sobre a exposição, a utilização 
e as medidas de gestão de riscos em 
conformidade com o artigo 9º e o anexo V. 
Ponderadas todas estas informações, o 
registando estará em condições de avaliar da 
necessidade de obter mais informações.

O registando coligirá, para a sua avaliação 
do risco, todas as informações relevantes 
sobre a substância a registar. Se possível, os 
pedidos de registo devem ser apresentados 
por consórcios, nos termos dos artigos 10º 
ou 17º. Esse procedimento possibilitará a 
partilha dos dados dos ensaios, evitando 
assim ensaios desnecessários e reduzindo 
custos. Por este motivo, e antes da 
transmissão dos dados essenciais à 
avaliação do risco, é indispensável que se 
transmita e/ou se determine as informações 
pertinentes relativas às utilizações 
identificadas, bem como as medidas de 
gestão dos riscos vigentes e recomendadas. 
O registando deverá igualmente coligir 
quaisquer outras informações disponíveis 
sobre a substância, que estejam 
relacionadas com as utilizações e as 
exposições identificadas, ou, pelo menos, 
que estejam de acordo com as categorias de 
utilizações e exposições decorrentes das 
medidas de gestão de riscos vigentes ou 
recomendadas, nomeadamente dados 
adicionais (por exemplo, relações 
quantitativas estrutura/actividade - (Q)SAR -
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, métodos comparativos por interpolação em 
relação a outras substâncias, ensaios in vitro, 
dados epidemiológicos) que possam ajudar 
na identificação da presença ou ausência de 
propriedades perigosas da mesma e, em 
certos casos, substituir os resultados de 
ensaios em animais. Ponderadas todas estas 
informações, o registando estará em 
condições de avaliar da necessidade de obter 
mais informações.

Or. en

Justificação

 Clarificação no interesse das PME. A formulação relativa às utilizações identificadas 
decorre pura e simplesmente da indicação das categorias de utilização e exposição. Tal 
reveste particular importância para as PME, uma vez que serve para simplificar a aplicação 
do sistema e preservar sigilos industriais e comerciais.
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10.11.2005 A6-0315/864

ALTERAÇÃO 864
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 864
ANEXO IV, QUARTA ETAPA

Em alguns casos, não será necessário obter 
novos dados. Todavia, quando existir uma 
lacuna de informação que deva ser 
preenchida, haverá que obter novos dados 
(anexos V e VI) ou propor uma estratégia 
de ensaio (anexos VII e VIII), em função 
da tonelagem. Só em último recurso, 
quando estiverem esgotadas todas as outras 
fontes de dados, poderão ser efectuados ou 
propostos novos ensaios em vertebrados.

Em alguns casos, não será necessário obter 
novos dados. Todavia, quando existir uma 
lacuna de informação que deva ser 
preenchida, haverá que obter novos dados 
(anexos V, VI e IX bis) ou que propor 
ensaios.  

Em alguns casos, as regras dos anexos V a 
IX poderão exigir a realização de 
determinados ensaios antes, ou em 
complemento, dos requisitos normais.

Antes de proceder à realização de ensaios 
com animais, o registando deve verificar se 
não é possível obter as informações por 
outros meios, usando métodos 
reconhecidos de substituição das 
experiências com animais, o (Q)SAR, as 
referências cruzadas a partir de outras 
substâncias, as experiências e os dados 
epidemiológicos existentes, etc.. Deve, para 
além disso, verificar se, no âmbito dos 
propósitos da utilização a que se propõe, 
uma determinada medida de limitação da 
exposição não tornará supérflua a 
transmissão de dados, em especial, de 
dados obtidas em ensaios com animais. 
Para esse efeito, deve previamente avaliar 
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as medidas de gestão de risco já existentes, 
à luz de cada categoria de exposição, e 
verificar se é possível tomar outras medidas 
de gestão de risco.  Antes de proceder a 
qualquer ensaio, o registando deve 
igualmente proceder à recolha de todas as 
informações disponíveis capazes de tornar 
supérfluos os ensaios.  Novos ensaios em 
animais vertebrados só deverão ser 
realizados em último recurso, quando se 
esgotarem todas as outras fontes de 
informação.  Se for obrigatório o 
fornecimento de  informação, será possível 
derrogar esse imperativo, caso se 
demonstre tal ser tecnicamente impossível, 
ou inútil do ponto de vista científico (por 
exemplo, no que respeita à exposição ou a 
gestão do risco).   Nesse caso, o registando 
deverá proceder à entrega de uma 
justificação válida apensa ao seu registo.

Or. en

Justificação

As exigências em matéria de informação e ensaios devem centrar-se na situação real de 
exposição, e não sobre os limiares quantitativos.  Por isso, é indispensável, em primeiro 
lugar, obter um conjunto de dados mínimos, nos termos do Anexo V.  Por isso, é 
indispensável, em primeiro lugar, obter um conjunto de dados mínimos, nos termos do anexo 
V. A salvaguarda da saúde humana, a defesa dos consumidores e a protecção dos animais só 
deve impor a realização daqueles ensaios suplementares referidos no anexo VI que se 
revelarem verdadeiramente indispensáveis à avaliação de uma utilização em boas condições 
de segurança com base na exposição real, na acepção do anexo IXa.
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10.11.2005 A6-0315/865

ALTERAÇÃO 865
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 865
ANEXO XI, INTRODUÇÃO, PARÁGRAFO 1

O objectivo do presente anexo consiste em 
estabelecer a avaliação e documentação 
pelos utilizadores a jusante de que os riscos 
decorrentes da(s) substância(s) que utilizam 
são controlados de forma adequada durante 
uma utilização não abrangida pela ficha de 
segurança fornecida e de que outros 
utilizadores a jusante na cadeia de produção 
podem controlar os riscos de forma 
adequada. A avaliação deverá abranger a 
totalidade do ciclo de vida da substância a 
partir da sua recepção pelo utilizador a 
jusante, para sua própria utilização e para as 
utilizações subsequentes identificadas na 
cadeia de produção. A avaliação deverá 
abranger a utilização da substância 
isoladamente, bem como incluída numa 
preparação ou num artigo.

O objectivo do presente anexo consiste em 
estabelecer a avaliação e documentação 
pelos utilizadores a jusante de que os riscos 
decorrentes da(s) substância(s) que utilizam 
são controlados de forma adequada durante 
uma utilização não abrangida pela ficha de 
segurança fornecida e de que outros 
utilizadores a jusante na cadeia de produção 
podem controlar os riscos de forma 
adequada. A avaliação deverá abranger a 
totalidade do ciclo de vida da substância a 
partir da sua recepção pelo utilizador a 
jusante, para sua própria utilização e para as 
utilizações subsequentes em quantidades 
iguais ou superiores a uma tonelada por 
ano identificadas na cadeia de produção. A 
avaliação deverá abranger a utilização da 
substância isoladamente, bem como incluída 
numa preparação ou num artigo.

Or. en

Justificação

Reforça a eficácia limitando as utilizações que deverão ser tidas em conta no relatório de 
segurança química às quantidades iguais ou superiores a uma tonelada. De acordo com a 
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proposta da Comissão, cada utilização teria de ser examinada, mesmo que as quantidades 
fossem muito reduzidas.


