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9.11.2005 A6-0315/942

ALTERAÇÃO 942
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 942
ARTIGO 4, PONTO 3 

3. Os produtos intermédios isolados nas 
instalações e os produtos intermédios 
isolados transportados estarão isentos do 
disposto nos capítulos 2 e 3, sem prejuízo 
dos capítulos 4, 5 e 6.

3. Os produtos intermédios isolados nas 
instalações colocados no mercado e os 
produtos intermédios isolados transportados 
colocados no mercado estarão isentos do 
disposto nos capítulos 2 e 3, sem prejuízo 
dos capítulos 4, 5 e 6 e do n° 3 do artigo 5° 
do capítulo 2.

Or. en

Justificação

Esta disposição visa evitar qualquer confusão quanto à necessidade de registar os 
monómeros,  ou seja, especifica que os monómeros não estão incluídos nas isenções 
aplicáveis aos produtos intermédios.
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9.11.2005 A6-0315/943

ALTERAÇÃO 943
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 943
ARTIGO 8

Artigo 8 Suprimido
Substâncias presentes em produtos 

fitofarmacêuticos e produtos biocidas
1. As substâncias activas fabricadas ou 
importadas para utilização exclusiva em 
produtos fitofarmacêuticos e incluídas no 
anexo I da Directiva 91/414/CEE do 
Conselho, no Regulamento (CEE) n.º 
3600/92 da Comissão, no 
Regulamento (CE) n.º 703/2001 da 
Comissão, no Regulamento (CE) n.º 
1490/2002 da Comissão ou na Decisão 
2003/565/CE da Comissão, bem como 
qualquer substância relativamente à qual 
tenha sido adoptada, nos termos do artigo 
6.º da Directiva 91/414/CEE, uma decisão 
da Comissão acerca da conformidade do 
processo, serão consideradas como 
registadas para o fabrico ou importação 
destinados às utilizações abrangidas pela 
inclusão nesses actos e, por conseguinte, 
como preenchendo os requisitos do 
presente capítulo e do artigo 20.º.



AM\588568PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

2. As substâncias activas fabricadas ou 
importadas para utilização exclusiva em 
produtos biocidas e incluídas nos anexos I, 
IA ou IB da Directiva 98/8/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho ou no 
Regulamento (CE) n.º .../... da Comissão 
{segundo regulamento de revisão}, até à 
data da decisão referida no n.º 2, 
segundo parágrafo, do artigo 16.º da 
Directiva 98/8/CE, serão consideradas 
como registadas para o fabrico ou 
importação destinados às utilizações 
abrangidas pela inclusão nesses actos e, 
por conseguinte, como preenchendo os 
requisitos do presente capítulo e do artigo 
20.º.
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9.11.2005 A6-0315/944

ALTERAÇÃO 944
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 944
ARTIGO 53, PONTO 3 

3. Os n.os 1 e 2 não se aplicarão à 
utilização de substâncias que constituam 
resíduos e sejam tratadas numa instalação 
de tratamento de resíduos, nas condições de 
uma autorização concedida nos termos da 
Directiva 75/442/CEE do Conselho ou da 
Directiva 91/689/CEE do Conselho, sem 
prejuízo do Regulamento (CE) n.º .../... 
{POP}.

Suprimido

Or. en

Justificação

Estas disposições encontram-se actualmente incluídas no nº 1, alínea c bis) (nova), do artigo 
2º.
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9.11.2005 A6-0315/945

ALTERAÇÃO 945
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 945
ARTIGO 53, PONTOS 5 E 6

5. Os n.os 1 e 2 não se aplicarão às 
seguintes utilizações de substâncias:

Suprimido

a) Utilização em produtos 
fitofarmacêuticos, abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da Directiva 91/414/CEE;
b) Utilização em produtos biocidas, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 98/8/CE;
c) Utilização como medicamentos de uso 
humano e veterinário, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento 
(CEE) n.º 2309/93 e das Directivas 
2001/82/CE e 2001/83/CE;
d) Utilização como aditivos alimentares, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 89/107/CEE;
e) Utilização como aditivos na alimentação 
para animais, abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 70/524/CEE;
f) Utilização como aromatizantes em 
géneros alimentícios, abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da 
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Decisão 1999/217/CE;
g) Utilização como produto intermédio 
isolado nas instalações ou como produto 
intermédio isolado transportado;
h) Utilização como combustíveis para 
motores, abrangidos pela 
Directiva 98/70/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho;
i) Utilização como combustíveis em 
instalações de combustão móveis ou fixas 
de produtos derivados dos óleos minerais e 
utilização como combustíveis em sistemas 
fechados.
6. No que diz respeito às substâncias que 
estejam sujeitas a autorização apenas 
porque satisfazem os critérios das alíneas 
a), b) e c) do artigo 54.º, ou porque sejam 
identificadas em conformidade com a 
alínea f) do artigo 54.º apenas porque são 
perigosas para a saúde humana, os n.os 1 e 
2 do presente artigo não se aplicarão às 
seguintes utilizações
a) Utilização em produtos cosméticos, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 76/768/CEE;
b) Utilização em materiais destinados a 
entrar em contacto com géneros 
alimentícios abrangidos, pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 89/109/CEE.

Or. en

Justificação

Estas disposições encontram-se actualmente incluídas no nº 2 ter (novo) do artigo 2º.



AM\588568PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

9.11.2005 A6-0315/946

ALTERAÇÃO 946
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 946
ARTIGO 109

Artigo 109 Suprimido
Âmbito de aplicação

O disposto no presente título aplica-se:
a) Às substâncias sujeitas a registo por um 
fabricante ou importador;
b) Às substâncias abrangidas pelo âmbito 
de aplicação do artigo 1.º da 
Directiva 67/548/CEE, que satisfaçam os 
critérios de classificação como perigosas de 
acordo com essa directiva e que sejam 
colocadas no mercado estremes ou numa 
preparação acima dos limites de 
concentração especificados na Directiva 
1999/45/CE resultando na classificação da 
preparação como perigosa.

Or. en

Justificação

Estas disposições foram inseridas no nº 2 quater do artigo 2º (novo).
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9.11.2005 A6-0315/947

ALTERAÇÃO 947
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 947
ARTIGO 110, PONTO 1, PARTE INTRODUTÓRIA

1. Qualquer importador ou fabricante (ou 
grupo de importadores ou de fabricantes) 
que coloque no mercado uma substância 
abrangida pelo âmbito de aplicação do 
artigo 109.º notificará à Agência as 
seguintes informações, tendo em vista a sua 
inclusão no inventário, nos termos do artigo 
111.º, a menos que sejam apresentadas como 
parte do registo:

1. 1. Qualquer importador ou fabricante (ou 
grupo de importadores ou de fabricantes) 
que coloque no mercado uma substância que 
satisfaça os critérios de classificação como 
perigosa de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE, estreme ou numa 
preparação acima dos limites de 
concentração especificados na Directiva 
1999/45/CE resultando na classificação da 
preparação como perigosa, notificará à 
Agência as seguintes informações, tendo em 
vista a sua inclusão no inventário, nos 
termos do artigo 111º, a menos que sejam 
apresentadas como parte do registo:

Or. en

Justificação

Resulta das alterações ao nº 2 quater do artigo 2º (novo) e da supressão do artigo 109º.
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9.11.2005 A6-0315/948

ALTERAÇÃO 948
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 948
ARTIGO 128, PONTO 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 
assenta em critérios fluidos conducentes a situações absurdas em que uma de duas 
substâncias idênticas é excluída ao passo que a outra não. Cumpre atribuir à Comissão uma 
data-limite previamente à qual ela deverá desenvolver critérios claros e objectivos de 
atribuição das excepções previstas no anexo II a fim de que possa ser estabelecida uma lista 
lógica e completa das substâncias isentas.
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9.11.2005 A6-0315/949

ALTERAÇÃO 949
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 949
ANEXO II, NOVAS ENTRADAS

Número EINECS
Nome/Grupo             Número CAS

231-096-4 Ferro 7439-89-6

265-995-8 Pasta de celulose 65996-61-4

232-350-7 Óleo de terebintina 8006-64-2
essência de terebintina

232-304-6 Resina líquida «tall-oil» em bruto8002-26-4

232-50-64 Ca lignosulfonato 8061-52-7

232-50-59 Na - lignosulfonato 8061-51-6

232-50-85 NH4 - lignosulfonato 8061-53-8

232-51-06 Ácido lignosulfónico 8062-15-5

295-731-7  Vidro, não óxido 92128-37-5

305-415-3 Vidro, óxido 94551-67-4

305-416-9 Vidro, óxido 94551-68-5

266-046-0 Vidro, óxido 65997-17-3

215-171-9 Magnésia 1309-48-4

200-578-6 Etanol 64-17-5

231-959-9 Oxigénio O2 7782-44-7
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231-098-5 Cripton Kr 7439-90-9

231-110-9 Néon Ne 7440-01-9

231-168-5 Hélio He 7440-59-7

231-172-7 Xénon Xe 7440-63-3

200-812-7 Metano CH4 78-82-8

Or. en

Justificação

As substâncias aditadas ao anexo II já estão regulamentadas pela legislação em vigor, não 
são consideradas perigosas ou constituem componentes de substâncias incluídas no anexo III 
do regulamento. Do mesmo modo, as substâncias utilizadas desde há centenas de anos numa 
vasta gama de aplicações, com um risco negligenciável, estão isentas de registo, a fim de 
facilitar a aplicabilidade do sistema.



AM\588568PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

9.11.2005 A6-0315/950

ALTERAÇÃO 950
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 950
ANEXO III, PONTO 8

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. 8. Substâncias que ocorram na natureza, 
se não forem quimicamente modificadas 
durante o fabrico, excepto se satisfizerem os 
critérios para serem classificadas de 
perigosas da Directiva 67/548/CEE;

Or. en

Justificação

A forma como os minerais e os minérios estão incluídos no anexo III não é praticável. Tanto 
os minerais como os minérios são difíceis de classificar devido à natureza do material e à sua 
composição variável. Além disso, o registo dos minerais e dos minérios é desnecessário, pois 
já estão devidamente regulamentados pela legislação em vigor (nomeadamente pela directiva 
relativa à gestão dos resíduos das indústrias extractivas e a directiva relativa à prevenção e 
controlo integrados da poluição).
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9.11.2005 A6-0315/951

ALTERAÇÃO 951
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 951
ANEXO III, PONTO 9 BIS (novo)

9 bis. Minerais, minérios e seus 
concentrados derivados de processos 
mineralógicos ou de processos físicos de 
transformação;

Or. en

Justificação

A forma como os minerais e os minérios estão incluídos no anexo III não é praticável. Tanto 
os minerais como os minérios são difíceis de classificar devido à natureza do material e à sua 
composição variável. Além disso, o registo dos minerais e dos minérios é desnecessário, pois 
já estão devidamente regulamentados pela legislação em vigor (nomeadamente pela directiva 
relativa à gestão dos resíduos das indústrias extractivas e a directiva relativa à prevenção e 
controlo integrados da poluição).
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9.11.2005 A6-0315/952

ALTERAÇÃO 952
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Jorgo Chatzimarkakis, Werner 
Langen, Margarita Starkevičiūtė, Bernhard Rapkay, Miloslav Ransdorf, Erika Mann, Giles 
Chichester, Joan Calabuig Rull, Toine Manders, John Purvis, Alexander Lambsdorff e outros

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) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 952
ANEXO III, PONTO 9 TER (novo)

9 ter. Gases da indústria, como gás de 
coqueria, gás de alto forno e gás 
combustível produzido em refinarias de 
óleos minerais, e seus componentes.

Or. en

Justificação

Os gases da indústria (gás de coqueria, gás de alto forno e gás combustível produzido em 
refinarias de óleos minerais) estão actualmente isentos de registo se forem utilizados nas 
instalações. Contudo, se deixarem as instalações, podem estar sujeitos a registo. Este facto 
cria incerteza jurídica e coloca-os numa situação de desvantagem em relação a outros 
combustíveis como o gás natural, o petróleo e o carvão, que estão isentos de registo. Esta 
situação pode prejudicar, não intencionalmente, a reciclagem e a reutilização dos recursos. 
O coque tem menos propriedades intrínsecas perigosas do que o carvão, pelo que deveria ser 
dispensado da obrigatoriedade de registo, tal como acontece com o carvão.


