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10.11.2005 A6-0315/967

ALTERAÇÃO 967
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))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 967
ARTIGO 6, PONTO 1

1. Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância contida nesses artigos 
caso se verifiquem todas as condições 
seguintes:

1. Qualquer produtor ou importador de 
artigos apresentará à Agência um registo de 
qualquer substância nesses artigos caso se 
verifiquem todas as condições seguintes:

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano, sendo cada tipo de artigo considerado 
separadamente,

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,

b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE;

b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE;

c) a substância se destinar a ser libertada 
em condições de utilização normais e 
razoavelmente previsíveis.

c) a libertação da substância constituir uma 
função específica do artigo em condições de 
utilização normais e razoavelmente 
previsíveis;
c bis) a substância libertada integrar uma 
preparação, a substância estiver presente 
na(s) preparação(ões) libertadas do artigo 
em concentrações iguais ou superiores ao 
mais baixo de qualquer um dos seguintes 
níveis:
- as concentrações especificadas no Anexo 



AM\588637PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

I da Directiva 67/548/CEE ou
- as concentrações especificadas nas partes 
A e B do anexo II da Directiva 1999/45/CE, 
se nenhum limite de concentração para a 
substância em preparações tiver sido 
incluído no anexo I da Directiva 
67/548/CE,
- 0,1 % se a substância preencher os 
critérios estabelecidos no anexo XII;
c ter) a substância não tiver sido registada 
para essa utilização por um agente a 
montante na cadeia de abastecimento; e
c quater) a substância não estiver isenta da 
obrigação de registo, nos termos dos 
anexos II e III.

Or. en

Justificação

A supressão da palavra "contida" assegura uma redacção coerente da proposta. Do mesmo 
modo, a expressão "tipo de artigo" não se encontra definida na proposta e deve ser suprimida 
a fim de evitar a incerteza jurídica. Os limites de concentração aditados ao nº 1, ponto c bis) 
do artigo 6º são retirados da actual directiva aplicável às preparações (1999/45/CE), nos 
termos da qual as substâncias presentes nas preparações deixam de ser consideradas 
perigosas se não excederem estes limites. Especifica-se no nº 1, ponto c ter) do artigo 6º que 
as informações sobre as substâncias presentes nos produtos são comunicadas a jusante da 
cadeia de abastecimento caso a produção de um artigo tiver uma utilização determinada.
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10.11.2005 A6-0315/968

ALTERAÇÃO 968
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))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 968
ARTIGO 6, PONTO 2

2. Qualquer produtor ou importador de 
artigos notificará a Agência de qualquer 
substância contida nesses artigos, nos 
termos do disposto no nº 3, caso se 
verifiquem todas as condições seguintes:

2. A Agência adoptará uma decisão que 
obriga o produtor ou o importador de artigos 
a registarem, nos termos do presente título, 
qualquer substância contida nesses artigos, 
caso se verifiquem todas as condições 
seguintes:

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,

a) a substância estiver presente nos artigos 
em quantidades que totalizem mais de uma 
tonelada por produtor ou importador por 
ano,

b) a substância cumprir os critérios para a 
classificação como perigosa, em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE,

b) a Agência tiver suspeitas de que:

(i) a substância foi libertada pelo produto e
(ii) a libertação da substância contida nos 
artigos apresenta um risco para a saúde 
humana ou o ambiente;

c) o produtor ou importador souber ou for 
informado que a substância é susceptível de 
ser libertada em condições de utilização 
normais e razoavelmente previsíveis, 
embora esta libertação não constitua uma 
função prevista do artigo,

c) a substância não foi registada para a 
produção do artigo.
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d) a quantidade de substância libertada 
puder ter efeitos negativos para a saúde 
humana ou para o ambiente.

Or. en

Justificação

O nº 2 do artigo 6º reporta-se a substâncias que são libertadas acidentalmente dos artigos. A 
Comissão propõe fazer depender, nesse caso, o pedido de registo por parte da Agência da 
informação que o próprio produtor ou importador fornecerá, o que privará a Agência de 
qualquer direito de iniciativa. Além disso, as condições aplicáveis à prestação de 
informações são também pouco claras.

A alteração proposta habilita a Agência a requerer ao produtor ou ao importador 
informações suplementares, caso a Agência tenha razões para suspeitar que está perante a 
presença de riscos (esta disposição permite também assegurar a compatibilidade com a 
OMC).
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10.11.2005 A6-0315/969

ALTERAÇÃO 969
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))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 969
ARTIGO 6, PONTO 3

3. Se se verificarem as condições 
enunciadas no nº 2, as informações a 
notificar, apresentadas no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108º, incluirão 
o seguinte:

Suprimido

a) A identidade e informações de contacto 
do produtor ou importador;
b) O(s) eventual(ais) número(s) de registo 
mencionado(s) no nº 1 do artigo 18º;
c) A identidade da(s) substância(s), 
conforme especificado no ponto 2 do 
Anexo IV;
d) A classificação da substância;
e) Uma breve descrição da(s) 
utilização(ões) do artigo;
f) A gama de tonelagem da substância, por 
exemplo: 1-10 toneladas, 10-100 toneladas, 
etc.

Or. en
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Justificação

Decorre da anterior alteração ao nº 2 do artigo 6º. As informações exigidas serão as mesmas 
para todos os registos.
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10.11.2005 A6-0315/970

ALTERAÇÃO 970
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))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 970
ARTIGO 6, PONTO 4

4. A Agência pode tomar decisões no 
sentido de exigir que os produtores ou 
importadores de artigos registem, nos 
termos do disposto no presente título, 
qualquer substância contida nesses artigos 
e notificada nos termos do nº 3.

Suprimido

Or. en

Justificação

Decorre da anterior alteração ao nº 2 do artigo 6º.



AM\588637PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

10.11.2005 A6-0315/971

ALTERAÇÃO 971
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))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 971
ARTIGO 6, PONTO 5

5. Os nºs 1 a 4 não se aplicam às 
substâncias que já tenham sido registadas 
para essa utilização por um agente a 
montante da cadeia de abastecimento.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente disposição está incluída nas anteriores alterações aos nºs 1 e 2 do artigo 6º.
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10.11.2005 A6-0315/972

ALTERAÇÃO 972
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))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 972
ARTIGO 6, PONTO 6

6. Os nºs 1 a 4 aplicar-se-ão três meses após 
o fim do prazo especificado no nº 3 do artigo 
21º.

6. Os nºs 1 e 2 aplicar-se-ão três meses após 
o fim do prazo especificado no nº 3 do artigo 
21º.

Or. en

Justificação

Decorre das anteriores alterações aos nºs 2 a 4 do artigo 6º.
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10.11.2005 A6-0315/973

ALTERAÇÃO 973
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))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 973
ARTIGO 6, PONTO 7

7. Quaisquer medidas para a aplicação dos 
nºs 1 a 6 serão adoptadas em conformidade 
com o procedimento referido no nº 3 do 
artigo 130º.

Suprimido

Or. en

Justificação

As anteriores alterações aos nºs 1 e 2 do artigo 6º tornam supérfluo este número.
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10.11.2005 A6-0315/974

ALTERAÇÃO 974
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))

Texto da Comissão Alteração do Parlamento

Alteração 974
ARTIGO 6, PONTO 7 BIS (novo)

7 bis. O nº 1 não se aplica às substâncias 
libertadas durante utilizações que tenham 
sido objecto de um aviso do fabricante ou 
importador ou durante a fase de 
eliminação.

Or. en


