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10.11.2005 A6-0315/975

ALTERAÇÃO 975
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 975
ARTIGO 54, ALÍNEA A)

a) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como cancerígenas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;

a) Substâncias classificadas como 
cancerígenas da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/976

ALTERAÇÃO 976
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 976
ARTIGO 54, ALÍNEA B)

b) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como mutagénicas da 
categoria 1 ou 2, de acordo com a Directiva 
67/548/CEE;

b) Substâncias classificadas como 
mutagénicas da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/977

ALTERAÇÃO 977
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 977
ARTIGO 54, ALÍNEA C)

c) Substâncias que satisfaçam os critérios 
de classificação como tóxicas para a 
reprodução da categoria 1 ou 2, de acordo 
com a Directiva 67/548/CEE;

c) Substâncias classificadas como tóxicas 
para a reprodução da categoria 1 ou 2, de 
acordo com a Directiva 67/548/CEE;

Or. en
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10.11.2005 A6-0315/978

ALTERAÇÃO 978
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 978
ARTIGO 54, ALÍNEA E)

e) Substâncias que sejam muito persistentes 
e muito bioacumuláveis de acordo com os 
critérios estabelecidos no anexo XII; 

e) Substâncias que sejam muito persistentes, 
muito bioacumuláveis e muito tóxicas, de 
acordo com os critérios estabelecidos no 
anexo XII;

Or. en



AM\588612PT.doc PE 364.177v01-00

PT PT

10.11.2005 A6-0315/979

ALTERAÇÃO 979
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 979
ARTIGO 54, ALÍNEA F)

f) Substâncias, como as que apresentam 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou que tenham propriedades 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas ou 
propriedades muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, que não preenchem os 
critérios das alíneas d) e e) e que sejam 
identificadas com provocando efeitos graves 
e irreversíveis nos seres humanos e no 
ambiente equivalentes aos das outras 
substâncias mencionadas nas alíneas a) a e), 
caso a caso, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 56º.

f) As substâncias identificadas como 
provocando riscos graves nos seres humanos 
e no ambiente equivalentes aos das outras 
substâncias mencionadas nas alíneas a) a e) 
podem ser incluídas caso a caso, de acordo 
com o procedimento previsto no artigo 56º, 
com base numa avaliação científica 
rigorosa.

Or. en

Justificação

Na ausência de uma avaliação científica, baseada nos riscos, das substâncias que podem 
estar sujeitas a autorização, a disposição proposta daria azo a que o processo de autorização 
se baseasse em critérios arbitrários, reduzindo assim a certeza jurídica e pondo em causa 
toda a filosofia do sistema REACH.
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10.11.2005 A6-0315/980

ALTERAÇÃO 980
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 980
ARTIGO 54 BIS (NOVO)

Artigo 54º bis
Revisão dos critérios aplicáveis à inclusão 

de substâncias no Anexo XIII
1. Decorrido um período mínimo de seis 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão solicitará ao 
Comité Científico dos Riscos para a Saúde 
e o Ambiente (CCRSA) um parecer sobre a 
oportunidade de acrescentar outros 
critérios científicos no artigo 54° do 
presente regulamento e nos anexos 
pertinentes e formulará orientações sobre 
esses critérios. 
2. Com base no parecer do CCRSA e no 
artigo 251º do Tratado, a Comissão pode 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho uma proposta que altera as 
categorias incluídas no artigo 54° de forma 
a abranger outras substâncias que suscitem 
um nível de preocupação equivalente, se as 
suas propriedades:
a) Puderem ser determinadas por critérios 
científicos claros assentes em métodos de 
ensaios validados internacionalmente; e
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b) Tiverem efeitos graves e irreversíveis na 
saúde humana ou no ambiente.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa garantir a certeza jurídica e que as restrições do processo de autorização 
incidam sobre substâncias cuja nocividade para a saúde humana e para o ambiente foi 
demonstrada quando avaliadas de acordo com critérios científicos reconhecidos e validados 
a nível internacional, como por exemplo no âmbito da OCDE.
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10.11.2005 A6-0315/981

ALTERAÇÃO 981
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 981
ARTIGO 57, NÚMERO 6 

6. As autorizações poderão depender da 
satisfação de certas condições, incluindo a 
aplicação de períodos de revisão e/ou de 
controlo. As autorizações concedidas em 
conformidade com o n.º 3 estarão 
normalmente limitadas por um prazo.

6. As autorizações poderão depender da 
satisfação de certas condições, incluindo a 
aplicação de períodos de revisão e/ou de 
controlo. As autorizações concedidas em 
conformidade com o n.º 3 estarão sujeitas a 
uma revisão periódica que terá em conta o 
período de utilização específica e o ciclo de 
vida do produto.

Or. en

Justificação

A palavra "prazo" não tem um significado claro. Com efeito, é difícil saber se faz referência à 
data a partir da qual uma utilização deixará de ser autorizada (isto é, a data de expiração) 
ou à data a partir da qual a autorização da utilização será revista. A alteração garante que 
todas as autorizações concedidas ao abrigo do n° 3 do artigo 57° sejam revistas numa data 
especificada no momento da concessão da autorização, sendo a decisão relativa à data de 
expiração da autorização adoptada caso a caso.
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10.11.2005 A6-0315/982

ALTERAÇÃO 982
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 982
ARTIGO 58, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 1

1. As autorizações concedidas de acordo 
com o n.º 3 do artigo 57.º que estejam 
sujeitas a um prazo serão consideradas 
válidas até a Comissão tomar uma decisão 
relativamente a um novo pedido, desde que 
o titular da autorização apresente um novo 
pedido 18 meses, pelo menos, antes de 
terminado o prazo. Em vez de voltar a 
apresentar todos os elementos do pedido 
original da autorização actual, o requerente 
pode apresentar apenas o número da 
autorização actual, em conformidade com os 
segundo, terceiro e quarto parágrafos.

1. 1. As autorizações concedidas de acordo 
com o n.º 3 do artigo 57.º que estejam 
sujeitas a uma revisão periódica serão 
consideradas válidas até a Comissão tomar 
uma decisão relativamente a uma data de 
expiração da utilização autorizada. As 
autorizações serão reavaliadas na data de 
revisão. Os requerentes podem apresentar 
quaisquer informações actualizadas ou 
adicionais 18 meses, pelo menos, antes da 
data de revisão. Em vez de voltar a 
apresentar todos os elementos do pedido 
original da autorização actual, o requerente 
pode apresentar apenas o número da 
autorização actual, em conformidade com os 
segundo, terceiro e quarto parágrafos. 

Or. en

Justificação

 Esta alteração visa simplificar o procedimento relativo à revisão/ renovação da autorização. 
O número da autorização valida a utilização autorizada até a Comissão tomar uma decisão 
relativamente a uma data de expiração dessa utilização. A alteração garante que todas as 
autorizações concedidas ao abrigo do n° 3 do artigo 57° sejam revistas numa data 
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especificada no momento da concessão da autorização, sendo a decisão relativa à data de 
expiração da autorização adoptada caso a caso.
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10.11.2005 A6-0315/983

ALTERAÇÃO 983
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 983
ARTIGO 3, PONTO 22

22. qualquer tipo de desenvolvimento 
científico relacionado com o 
desenvolvimento do produto, com o 
desenvolvimento posterior de uma 
substância durante o qual se usam unidades-
piloto ou ensaios de produção para 
desenvolver o processo de produção e/ou 
testar as áreas de aplicação da substância; 
Investigação e desenvolvimento científicos:

22. Investigação e desenvolvimento 
orientados para o produto e para o processo: 
qualquer tipo de desenvolvimento científico 
(incluindo as preparações e os artigos 
utilizados em ensaios-piloto em condições 
reais), relacionado com o desenvolvimento 
do produto, com o desenvolvimento 
posterior de uma substância estreme, em 
preparações ou artigos durante o qual se 
usam unidades piloto ou ensaios de 
produção para desenvolver o processo de 
produção e/ou testar as áreas de aplicação da 
substância.

Or. en

Justificação

Esta alteração especifica que a investigação e desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo pode abranger as substâncias estremes, em preparações ou em artigos. 
Relacionada com as alterações aos artigos 4ºbis e 7º e ao nº 4 do artigo 34º.

As alterações propostas especificam mais claramente  que o desenvolvimento do produto 
também inclui preparações e artigos utilizados em ensaios-piloto em condições reais.
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10.11.2005 A6-0315/984

ALTERAÇÃO 984
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 984
ARTIGO 4 BIS (NOVO)

Artigo 4.ºbis
Derrogação do registo obrigatório para a 
investigação e o desenvolvimento 
orientados para o produto e para o 
processo.
1. As substâncias fabricadas na 
Comunidade ou importadas para 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo em 
qualquer nível da cadeia de abastecimento 
serão isentas da obrigação de registo 
prevista nos artigos 5º, 6º, 15º, 16ºe 19º 
durante um período máximo de dez anos, 
desde que o fabricante ou importador 
notifique à Agência, no formato 
especificado pela Agência em 
conformidade com o artigo 108.º, as 
informações seguintes:
a) A identidade do fabricante ou 
importador;
b) A identidade da substância;
c) A classificação da substância, se existir;
d) A quantidade estimada; e
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(e) a lista dos clientes do fabricante ou do 
importador, se a houver.
A substância não será posta à disposição do 
grande público em nenhum momento, quer 
estreme quer numa preparação ou num 
artigo. A substância será manuseada pelo 
pessoal do notificante, dos clientes ou de 
entidades claramente definidas pelos 
mesmos em condições razoavelmente 
controladas. As quantidades remanescentes 
serão recolhidas para eliminação após o 
período de derrogação ou no final das 
actividades de investigação, consoante a 
data que ocorra primeiro.
2. A Agência atribuirá à notificação um 
número e uma data, que será a data de 
recepção da notificação pela Agência, e 
comunicá-los-á imediatamente ao 
fabricante ou importador em causa e 
transmitirá os dados notificados, bem como 
o número e a data, à autoridade competente 
do Estado Membro em que a substância foi 
fabricada, importada ou utilizada para 
investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo.
3. A Agência pode decidir prorrogar o 
período inicial de isenção por 10 anos, no 
máximo, mediante pedido do fabricante ou 
do importador, se estes  puderem 
demonstrar que essa prorrogação é 
justificada pelo programa de investigação e 
desenvolvimento.
4. O notificante pode interpor recurso 
contra qualquer decisão negativa tomada 
neste domínio, nos termos do nº3, em 
conformidade com os artigos 87º, 88º e 89º.  
5. A Agência e as autoridades competentes 
dos Estados Membros em causa 
assegurarão sempre a confidencialidade 
das informações comunicadas nos termos 
do nº 1. 

Or. en
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Justificação

É mais lógico inserir as isenções imediatamente a seguir ao âmbito de aplicação.

É conveniente especificar que as actividades de investigação e desenvolvimento orientados 
para o produto e para o processo (IDOPP) podem ser realizadas a qualquer nível da cadeia 
de abastecimento.

As exigências em matéria de informações detalhadas podem ser substituídas pela obrigação 
de garantir que a substância só seja manuseada por entidades claramente definidas, em 
condições controladas e acompanhada da obrigação de recolha posterior.

Os ciclos de IDOPP e I&D na produção variam. Por essa razão, o período de isenção deve 
ser flexível e estender-se até 10 anos, podendo ser prorrogado se isso se justificar. Qualquer 
decisão relativa ao período de isenção deve ser objecto de um recurso por parte do 
notificante.
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10.11.2005 A6-0315/985

ALTERAÇÃO 985
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 985
ARTIGO 64, NÚMERO 1 

1. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à 
qual o anexo XVI contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância 
em investigação científica e 
desenvolvimento nem em investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo, em quantidades que não 
ultrapassem uma tonelada por ano.

1. Uma substância estreme, numa 
preparação ou num artigo, relativamente à 
qual o anexo XVI contenha uma restrição, 
não será fabricada, colocada no mercado 
nem utilizada, excepto se cumprir as 
condições daquela restrição. Esta disposição 
não se aplicará ao fabrico, à colocação no 
mercado ou à utilização de uma substância 
em investigação científica e 
desenvolvimento nem em investigação e 
desenvolvimento orientados para o produto e 
para o processo, nas quantidades requeridas 
para efeitos de desenvolvimento e 
investigação orientada para o produto e o 
processo.

Or. en

Justificação

A definição de uma quantidade máxima não se revela adequada. As restrições quantitativas 
deveriam ser função da utilização.


