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9.11.2005 A6-0315/958

ALTERAÇÃO 958
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 958
ARTIGO 3, NÚMERO 29 BIS (novo)

29 bis. Substância derivada de plantas: 
uma substância complexa obtida a partir da 
aplicação de um processo físico a uma 
planta ou partes desta como a extracção, 
destilação, pressão, fraccionamento, 
purificação, concentração ou fermentação, 
cuja composição varia consoante o tipo e a 
espécie da planta, as suas condições de 
crescimento e colheita e o método de 
processamento utilizado;
As substâncias abrangidas por esta 
definição particular deverão ser excluídas 
do âmbito do REACH por uma alteração 
ao ponto 8 do anexo III.

Or. en

Justificação

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.
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9.11.2005 A6-0315/959

ALTERAÇÃO 959
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 959
ARTIGO 5, NÚMEROS 2 E 3

2. Aos monómeros utilizados como 
produtos intermédios isolados nas 
instalações ou produtos intermédios 
isolados transportados não se aplicarão os 
artigos 15.º e 16.º.
3. Qualquer fabricante ou importador de um 
polímero deverá apresentar à Agência um 
registo dos monómeros não registados ou de 
outras substâncias não registadas caso se 
verifiquem ambas as condições seguintes:

3. Qualquer fabricante ou importador de um 
polímero deverá apresentar à Agência uma 
notificação dos monómeros não registados 
ou de outras substâncias não registadas caso 
se verifiquem ambas as condições seguintes:

a) o polímero é composto por 2% em peso 
(p/p) ou mais desse(s) monómero(s) ou 
outra(s) substância(s),

a) o polímero é composto por 2% em peso 
(p/p) ou mais desse(s) monómero(s) ou 
outra(s) substância(s),

b) a quantidade total desse(s) monómero(s) 
ou dessa(s) outra(s) substância(s) perfaz 
uma tonelada ou mais por ano.

b) a quantidade total desse(s) monómero(s) 
ou dessa(s) outra(s) substância(s) excede 
uma tonelada por ano. A notificação desse 
monómero ou dessa substância incluirá as 
seguintes informações, no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º:
i) a identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;
ii) a identidade do monómero ou da 
substância, conforme especificado no ponto 
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2 do anexo IV;
iii) a classificação da substância;
iv) uma breve descrição da utilização do 
polímero.
O registo previsto no presente título será 
apresentado no caso dos monómeros não 
registados ou de outras substâncias não 
registadas fabricadas ou importadas em 
quantidades superiores a 1 000 toneladas 
por ano. Este registo incluirá a informação 
especificada no anexo V, além da 
informação acima referida.

Or. en

Justificação

Os importadores e fabricantes de polímeros não colocam no mercado da UE os monómeros 
ou as outras substâncias contidas nos polímeros. Este facto distingue-os dos fabricantes e 
importadores de monómeros/substâncias que colocam monómeros/substâncias no mercado 
da UE Por sua própria natureza, os polímeros apresentam um risco limitado para a saúde 
humana e para o ambiente. Não se justifica que os monómeros ou as substâncias presentes 
em polímeros estejam sujeitos a todas as formalidades de registo previstas no regulamento 
REACH, pelo que é conveniente prever requisitos de registo menos rigorosos para os 
monómeros e essas substâncias. Em consonância com a filosofia subjacente ao REACH, 
sempre que um certo limite de tonelagem seja ultrapassado, os fabricantes e importadores 
devem ficar sujeitos a determinados requisitos de registo.
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9.11.2005 A6-0315/960

ALTERAÇÃO 960
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 960
ARTIGO 13, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. Não será necessário realizar uma 
avaliação de segurança química e um 
relatório de segurança química, em 
conformidade com o nº 1, relativamente a 
substâncias classificadas como perigosas 
nos termos da Directiva 67/548/CEE ou 
consideradas como substâncias 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
substâncias muito persistentes e muito 
bioacumuláveis presentes em preparações 
maciças isentas da obrigação de rotulagem 
em conformidade com o nº 2 do artigo 12º 
da Directiva 1999/45/CE e o ponto 9.3 do 
anexo VI da Directiva 67/548/CE.

Or. en

Justificação

O REACH não exige a avaliação da segurança química de uma substância perigosa presente 
numa preparação quando essa preparação não é classificada como perigosa (o teor da 
substância perigosa é inferior ao limiar estabelecido no nº 2 do artigo 13º). 
Algumas preparações maciças (ligas, preparações que contêm polímeros e elastómeros), 
como as misturas de borracha, estão isentas de rotulagem, em conformidade com o nº 2 do 
artigo 12º da Directiva 1999/45/CE, uma vez que não representam qualquer perigo para o 
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ambiente ou a saúde humana por meio de inalação, ingestão ou contacto com a pele. (Esta 
isenção deve-se ao baixo risco de determinadas preparações maciças e de sólidos, em que as 
substâncias estão encerradas na matriz polímera e não se encontram facilmente 
biodisponíveis). 
Mediante a incorporação da alteração proposta no artigo 13º, as disposições do REACH 
seriam harmonizadas com a Directiva 1999/45/CE e com o próprio REACH, o qual não exige 
uma avaliação da segurança química de substâncias presentes em preparações que não são 
perigosas.
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9.11.2005 A6-0315/961

ALTERAÇÃO 961
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 961
ARTIGO 53, NÚMERO 5, BIS, ALÍNEA I BIS) (nova)

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

Or. en

Justificação

A maioria dos metais em utilização, especialmente em produtos de metais maciços ou ligas, 
têm um potencial de risco muito limitado, em virtude da forma do respectivo produto e da 
natureza das ligas de que podem fazer parte. A menos que existam indícios de riscos 
potenciais que justifiquem uma avaliação mais exaustiva de perfis de exposição específicos, e 
a fim de evitar uma sobrecarga do processo de autorização, deverá ser aplicado um processo 
simplificado de avaliação dos metais.
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9.11.2005 A6-0315/962

ALTERAÇÃO 962
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 962
ARTIGO 55, NÚMERO 2, PARÁGRAFO 1

2. Algumas utilizações ou categorias de 
utilizações poderão ser isentadas da 
obrigatoriedade da autorização. Ao 
determinar essas isenções, ter se á em conta, 
nomeadamente, o seguinte:

2. Algumas utilizações ou categorias de 
utilizações ou de exposição poderão ser 
isentadas da obrigatoriedade da autorização. 
Ao determinar essas isenções, ter se á em 
conta, nomeadamente, o seguinte:

a) A legislação comunitária específica 
existente que imponha requisitos mínimos 
relacionados com a protecção da saúde ou 
do ambiente para a utilização da 
substância, como, por exemplo, limites de 
exposição profissional vinculativos, limites 
de emissões, etc.;

a) A proporcionalidade do risco para a 
saúde humana ou para o ambiente em 
função da forma física durante a 
utilização, como no caso dos metais 
maciços;

b) Obrigações legais existentes para que se 
tomem as medidas técnicas e de gestão 
apropriadas com vista a assegurar a 
conformidade com quaisquer normas 
pertinentes no domínio da saúde, da 
segurança e do ambiente em relação à 
utilização da substância.

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

Or. en
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Justificação

Dada a sua natureza, a maioria das ligas e dos metais "maciços", contrariamente aos metais 
em pó, por exemplo, apresentam riscos limitados. Por conseguinte, deveriam ser objecto de 
avaliação com base num processo simplificado, a menos que existam indícios de riscos 
potenciais que justifiquem uma avaliação mais exaustiva. Na ausência de um sistema 
simplificado, o processo de autorização poderia ficar sobrecarregado pelas inúmeras 
utilizações dos metais, em particular sob a forma de ligas (cerca de 30 000). Muitas 
substâncias ou utilizações que já estão sujeitas a um controlo apropriado (por exemplo, 
valores-limite de exposição, utilização em condições industriais rigorosamente vigiadas) 
devem ser excluídas. Os riscos para a saúde humana e para o ambiente colocados pelos 
metais e pelas ligas dependem da forma que estes revestem. Regra geral, os seus efeitos 
tóxicos são avaliados em ensaios efectuados em metais sob a forma de pó fino. Contudo, os 
metais maciços têm características que geralmente apresentam menores riscos e, por esta 
razão, não devem ser tratados da mesma forma que os metais em pó. A aplicação das mesmas 
exigências regulamentares a ambas as formas é desproporcionada em relação ao risco 
potencial.
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9.11.2005 A6-0315/963

ALTERAÇÃO 963
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 963
ANEXO III, PONTO 9

9. Gás natural, petróleo bruto e carvão. 9. Gás natural, gás de petróleo liquefeito 
(GPL), petróleo bruto e carvão.

Or. en

Justificação

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.
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9.11.2005 A6-0315/964

ALTERAÇÃO 964
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 964
ANEXO III, PONTO 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 ou substâncias que 
ocorram na natureza, se não forem 
quimicamente modificados, incluindo as 
substâncias derivadas de plantas, definidas 
no artigo 3º, ou seja, as substâncias 
complexas obtidas a partir da aplicação de 
um processo físico a uma planta ou partes 
desta como a extracção, destilação, pressão, 
fraccionamento, purificação, concentração 
ou fermentação, cuja composição varia 
consoante o tipo e a espécie da planta, as 
suas condições de crescimento e colheita e 
o método de processamento utilizado;

Or. en

Justificação

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 
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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.
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9.11.2005 A6-0315/965

ALTERAÇÃO 965
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 965
ANEXO IX, PONTO 1.5, PARÁGRAFO 2, Nº 3

(3) Um padrão constante de variação da 
potência das propriedades na categoria.

(3) Um padrão constante de variação da 
potência das propriedades na categoria e um 
mecanismo de acção comum.

Or. en

Justificação

Esta alteração consubstancia o agrupamento de substâncias e o método comparativo por 
interpolação, que permite o registo em grupo de substâncias e reduz consideravelmente o 
número de processos de registo. Esta alteração introduz um quarto critério, que permite o 
agrupamento de substâncias com o mesmo perfil de toxicidade. Impõe igualmente à 
Comissão a obrigação de definir uma metodologia pormenorizada.



AM\588635PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

9.11.2005 A6-0315/966

ALTERAÇÃO 966
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 966
ANEXO IX, PONTO 1.5, PARÁGRAFO 2, Nº 3 BIS (novo)

Os parâmetros para a classificação e 
rotulagem, bem como para a avaliação dos 
riscos das substâncias complexas e de 
composição variável, podem ser 
determinados a partir de dados relativos 
aos seus componentes significativos, com 
base nas suas concentrações máximas na 
substância. A Agência, após consulta das 
partes envolvidas e de outras partes 
interessadas, definirá uma metodologia 
cientificamente fundamentada para o 
agrupamento de substâncias dentro de dois 
anos após a adopção do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Esta alteração consubstancia o agrupamento de substâncias e o método comparativo por 
interpolação, que permite o registo em grupo de substâncias e reduz consideravelmente o 
número de processos de registo. Esta alteração introduz um quarto critério, que permite o 
agrupamento de substâncias com o mesmo perfil de toxicidade. Impõe igualmente à 
Comissão a obrigação de definir uma metodologia pormenorizada.


