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ALTERAÇÃO 953
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 953
CONSIDERANDO 8

(8) A responsabilidade pela gestão dos riscos 
das substâncias deve caber às empresas que 
fabricam, importam, colocam no mercado ou 
utilizam essas substâncias.

(8) A responsabilidade pela gestão e 
informação sobre os riscos das substâncias 
deve caber às empresas que fabricam, 
importam, colocam no mercado ou utilizam 
essas substâncias.

As informações relativas à aplicação do 
REACH devem ser de fácil acesso, 
nomeadamente para as empresas muito 
pequenas, que não devem ser 
desproporcionadamente penalizadas pelos 
procedimentos de execução.

Or. en

Justificação

Precede a introdução do "dever de prudência" nas alterações seguintes.
O REACH deve representar uma possibilidade de inclusão das empresas, incluindo as 
empresas muito pequenas, e não um obstáculo que as exclua.
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9.11.2005 A6-0315/954

ALTERAÇÃO 954
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 954
CONSIDERANDO 16

(16) A experiência tem mostrado que é 
inadequado exigir aos Estados Membros que 
avaliem os riscos de todas as substâncias 
químicas. Por conseguinte, essa 
responsabilidade deverá ser atribuída, em 
primeiro lugar, às empresas que fabricam ou 
importam essas substâncias, mas apenas 
quando o façam em quantidades superiores a 
um determinado volume, por forma a 
permitir-lhes suportar os encargos 
associados. Essas empresas devem tomar as 
medidas de gestão dos riscos necessárias, em 
conformidade com a respectiva avaliação 
dos riscos das suas substâncias.

(16) A experiência tem mostrado que é 
inadequado exigir aos Estados Membros que 
avaliem os riscos de todas as substâncias 
químicas. Por conseguinte, essa 
responsabilidade deverá ser atribuída, em 
primeiro lugar, às empresas que fabricam ou 
importam essas substâncias, mas apenas 
quando o façam em quantidades superiores a 
um determinado volume, por forma a 
permitir-lhes suportar os encargos 
associados. Essas empresas devem tomar as 
medidas de gestão dos riscos necessárias, em 
conformidade com a respectiva avaliação 
dos riscos das suas substâncias.

Inclui-se aqui o dever de descrever, 
documentar e notificar de forma 
apropriada e transparente os riscos 
decorrentes da produção, utilização e venda 
de cada substância. Os produtores e 
utilizadores a jusante deverão seleccionar 
uma substância, para efeitos de produção e 
utilização, com base nas substâncias de 
menor perigo disponíveis.
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Justificação

Introdução do princípio do "dever de prudência".
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ALTERAÇÃO 955
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Werner Langen, Erika Mann, 
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 955
CONSIDERANDO 28 BIS (novo)

Por razões de exequibilidade, os resíduos e 
materiais utilizados como matérias-primas 
secundárias ou como fonte de energia 
deverão ser isentos. Produzir valor 
("valorização") a partir de resíduos e 
materiais utilizados como matérias-primas 
secundárias ou como fonte de energia por 
via de operações de recuperação, contribui 
para o objectivo comunitário de um 
desenvolvimento sustentável. O presente 
regulamento não introduz requisitos 
susceptíveis de afectar a reciclagem e a 
recuperação e, desse modo, aumentar a 
necessidade de recursos não renováveis.

Or. en



AM\588636PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

9.11.2005 A6-0315/956

ALTERAÇÃO 956
apresentada por Alejo Vidal-Quadras Roca, Edit Herczog, Werner Langen, Erika Mann, 
Alexander Lambsdorff e outros

Relatório A6-0315/2005
Guido Sacconi
Agência Europeia dos Produtos Químicos, POPs (REACH)

Proposta de regulamento (COM(2003)0644 – C5-0530/2003 – 2003/0256(COD) – acto 
modificativo)

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 956
ARTIGO 2, NÚMERO 1, ALÍNEAS C BIS) E C TER) (novas)

c bis) Aos resíduos tratados numa 
instalação de tratamento de resíduos a que 
se refere a Directiva 75/442/CEE;
c ter) Às As matérias-primas secundárias 
obtidas a partir de resíduos 
comprovadamente próprias para utilização.

Or. en

Justificação

O sistema REACH não tem em conta as particularidades das operações de tratamento de 
resíduos
(d) Os objectivos ambientais e de protecção da saúde visados pelo Regulamento REACH já 
são previstos  pelos regulamentos relativos à gestão de resíduos.
(e) As matérias-primas secundárias e todos os demais resíduos recuperados podem ocasionar 
um decréscimo das operações de reciclagem e recuperação de resíduos, contrariamente às 
orientações políticas actuais constantes da Estratégia Temática Europeia de Prevenção e 
Reciclagem de Resíduos. Uma matéria-prima secundária é própria para utilização quando 
cumpre as condições técnicas, sanitárias, de segurança e ambientais definidas nas normas 
industriais e regulamentos europeus. As alterações propostas especificam mais claramente 
que o desenvolvimento do produto também inclui preparações e artigos utilizados em 
ensaios-piloto em condições reais.


