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DIRECTIVA 2003/   /CE DO PARLAMENTO EUROPEU

E DO CONSELHO

de

que altera, pela décima quinta vez, a Directiva 76/769/CEE do Conselho,

relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares

e administrativas dos Estados-Membros

respeitantes à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas

substâncias e preparações perigosas (substâncias classificadas

como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução (c/m/r))

(Texto relevante para efeitos do EEE)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o artigo 95.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão 1,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social 2,

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado 3,

                                                
1 JO C 126 E de 28.5.2002, p. 398.
2 JO C 221 de 17.9.2002, p. 8.
3 Parecer do Parlamento Europeu de 11 de Junho de 2002 (ainda não publicado no Jornal

Oficial), Posição Comum do Conselho de                             (ainda não publicada no Jornal
Oficial) ( e Decisão do Parlamento Europeu de                        (ainda não publicada no Jornal
Oficial).
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Considerando o seguinte:

(1) A Directiva 76/769/CEE 1 do Conselho fixa limites à colocação no mercado e à utilização de

determinadas substâncias e preparações perigosas.

(2) As medidas previstas na presente directiva inserem-se no quadro estabelecido pelo plano de

acção constante da Decisão n.º 646/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,

de 29 de Março de 1996, que adopta um plano de acção de luta contra o cancro, no âmbito da

acção no domínio da saúde pública (1996-2000) 2.

(3) A fim de melhorar a protecção da saúde e da segurança do consumidor, as substâncias

classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução, e as preparações

e artigos que contêm essas substâncias não devem ser colocadas no mercado para utilização

pelo público em geral.

(4) A Directiva 94/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Dezembro de 1994,

que altera pela décima quarta vez a Directiva 76/769/CEE 3 estabelece, sob a forma de

apêndice aos pontos 29, 30 e 31 do Anexo I da Directiva 76/769/CEE, uma lista de

substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução, das

categorias 1 ou 2. Essas substâncias e preparações não deverão ser colocadas no mercado para

utilização pelo público em geral.

                                                
1 JO L 262 de 27.9.1976, p. 201. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 2002/62/CE da Comissão (JO L 183 de 12.7.2002, p. 58).
2 JO L 95 de 16.4.1996, p. 9. Decisão revogada em 31.12.2002 pela Decisão n.º 1786/2002/CE

(JO L 271 de 9.10.2002, p. 1).
3 JO L 365 de 31.12.1994, p. 1.
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(5) Nos termos da Directiva 94/60/CE, a referida lista deve ser alargada na sequência da

publicação de uma adaptação ao progresso técnico do Anexo I da Directiva 67/548/CEE do

Conselho, de 27 de Junho de 1967, relativa à aproximação das disposições legislativas,

regulamentares e administrativas respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem das

substâncias perigosas 1, que enumera as substâncias classificadas como cancerígenas,

mutagénicas ou tóxicas para a reprodução, das categorias 1 ou 2;

(6) A Directiva 2001/59/CE da Comissão 2, que adaptou ao progresso técnico pela vigésima

oitava vez a Directiva 67/548/CEE do Conselho e, nomeadamente, o seu Anexo I, enumera

duas substâncias classificadas pela primeira vez como cancerígenas da categoria 1, dezanove

substâncias classificadas pela primeira vez como cancerígenas da categoria 2, cinco

substâncias classificadas pela primeira vez como mutagénicas da categoria 2, uma substância

classificada pela primeira vez como tóxica para a reprodução da categoria 1 e dezasseis

substâncias classificadas pela primeira vez como tóxicas para a reprodução da categoria 2.

(7) As referidas substâncias devem ser aditadas à lista que figura em apêndice ao Anexo I da

Directiva 76/769/CEE.

(8) Foram tidos em conta os riscos e os benefícios das substâncias classificadas pela primeira vez

pela Directiva 2001/59/CE como cancerígenas, mutagénicas e tóxicas para a reprodução das

categorias 1 ou 2.

                                                
1 JO L 196 de 16.8.1967, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 2001/59/CE da Comissão (JO L 225 de 21.8.2001, p. 1).
2 JO L 225 de 21.8.2001, p. 1.
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(9) A presente directiva será aplicável sem prejuízo da legislação comunitária que estabelece os

requisitos mínimos para a protecção dos trabalhadores, constantes da Directiva 89/391/CEE

do Conselho, de 12 de Junho de 1989, relativa à aplicação de medidas destinadas a promover

a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho 1, e de directivas isoladas

nela baseadas, nomeadamente a Directiva 90/394/CEE do Conselho, de 28 de Junho de 1990,

relativa à protecção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes

cancerígenos durante o trabalho 2,

APROVARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

                                                
1 JO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
2 JO L 196 de 26.7.1990, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 1999/38/CE do Conselho (JO L 138 de 1.6.1999, p. 66).
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Artigo 1.º

As substâncias enumeradas no Anexo da presente directiva devem ser aditadas às substâncias

constantes no apêndice relativo aos pontos 29, 30 e 31 do Anexo I da Directiva 76/769/CEE. As

substâncias enumeradas no Anexo da presente directiva, na alínea c) do n.º 1, deverão ser

suprimidas da lista relativa à categoria 2 constante no ponto 29 do Anexo I da

Directiva 76/769/CEE.

Artigo 2.º

1. Os Estados-Membros adoptarão e publicarão as disposições legislativas, regulamentares e

administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva o mais tardar       * e deverão

informar imediatamente a Comissão desse facto.

Os Estados-Membros aplicarão estas disposições a partir de           **.

2. Quando os Estados-Membros adoptarem essas disposições, estas deverão incluir uma

referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação

oficial. As modalidades dessa referência serão determinadas pelos Estados-Membros.

                                                
* Um ano a contar da data da sua entrada em vigor.
** Dezoito meses a contar da data de entrada em vigor da presente directiva.



15703/2/02 REV 2 ILC/iam 6
DG C II    PT

Artigo 3.º

A presente directiva entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades

Europeias.

Artigo 4.º

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente
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ANEXO

O apêndice ao anexo I da Directiva 76/769/CEE é alterado do seguinte modo:

1. As listas constantes no "Ponto 29 � Substâncias cancerígenas" são alteradas do seguinte

modo:

a) São aditadas as seguintes substâncias à lista relativa à categoria 1:

SUBSTÂNCIAS
NÚMERO

DE ÍNDICE
NÚMERO CE NÚMERO CAS OBSERVAÇÕES

butano [contém ≥ 0,1 % butadieno

(203-450-8)] [1]

203-448-7 [1] 106-97-8 [1]

isobutano [contém ≥ 0,1 % butadieno

(203-450-8)] [2]

601-004-01-8

200-857-2 [2] 75-28-5 [2]

C, S

1,3-butadieno;

buta-1,3-dieno

601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

b) São aditadas as seguintes substâncias à lista relativa à categoria 2:

SUBSTÂNCIAS
NÚMERO

DE ÍNDICE
NÚMERO CE NÚMERO CAS OBSERVAÇÕES

óxido de berílio 004-003-00-8 215-133-1 1304-56-9 E

cromato de sódio 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

tricloroetileno;

tricloroeteno

602-027-00-9 201-167-4 79-01-6

α-clorotolueno;

cloreto de benzilo

602-037-00-3 202-853-6 100-44-7 E

2,3-dibromopropano-1-ol;

2,3-dibromo-1-propanol

602-088-00-1 202-480-9 96-13-9 E

óxido de propileno;

1,2-epoxipropano;

metiloxirano

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

éter fenil glicídico;

éter 2,3-epoxipropil fenílico;

1,2-epoxi-3-fenoxipropano

603-067-00-X 204-557-2 122-60-1 E

furano 603-105-00-5 203-727-3 110-00-9 E
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SUBSTÂNCIAS
NÚMERO

DE ÍNDICE
NÚMERO CE NÚMERO CAS OBSERVAÇÕES

R-2,3-epoxi-1-propanol 603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E

(R) �1-cloro-2,3-epoxipropano 603-166-00-8 424-280-2 51594-55-9

2,3-dinitrotolueno 609-050-00-3 210-013-5 602-01-7 E

3,4-dinitrotolueno 609-051-00-9 210-222-1 610-39-9 E

3,5-dinitrotolueno 609-052-00-4 210-566-2 618-85-9 E

2,5-dinitrotolueno 609-055-00-0 210-581-4 619-15-8 E

6-hidroxi-1-(3-isopropoxipropil) �4-

-metil-2-oxo-5-[4-(fenilazo)fenilazo]

�1,2-dihidro-3-piridinacarbonitrilo

611-057-00-1 400-340-3 85136-74-9

formato de (6-(4-hidroxi-3-(2-

-metoxifenilazo) �2-sulfonato-7-

-naftilamino) �1,3,5-triazina-2,4-

-diil)bis[(amino-1-metiletil)amónio]

611-058-00-7 402-060-7 108225-03-2

[4'-(8-acetilamino-3,6-dissulfonato-2-

-naftilazo) �4''-(6-benzoilamino-3-

-sulfonato-2-naftilazo) �bifenil-

-1,3',3'',1'''-tetraolato-O, O', O'',

O''']cobre(II) de trissódio

611-063-00-4 413-590-3 -

fenilhidrazina [1] 202-873-5 [1] 100-63-0 [1]

cloreto de fenilhidrazina [2] 200-444-7 [2] 59-88-1 [2]

hidrocloreto de fenilhidrazina [3] 248-259-0 [3] 27140-08-5 [3]

sulfato de fenilidrazina (1:2) [4]

612-023-00-9

257-622-2 [4] 52033-74-6 [4]

E
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SUBSTÂNCIAS
NÚMERO

DE ÍNDICE
NÚMERO CE NÚMERO CAS OBSERVAÇÕES

mistura de: N-[3-hidroxi-2-(2-metil-

-acriloilamino-metoxi) �

propoximetil] �2-metilacrilamida;

N-[2,3-bis-(2-metilacriloilamino-

-metoxi)propoximetil] �2-

-metilacrilamida;

metacrilamida;

2-metil-N-(2-metil-

-acriloilaminometoximetil) �

acrilamida;

N-(2,3-dihidroxipropoximetil) �2-

-metilacrilamida

616-057-00-5 412-790-8 -

c) São suprimidas as seguintes substâncias da lista relativa à categoria 2:

SUBSTÂNCIAS
NÚMERO

DE ÍNDICE
NÚMERO CE NÚMERO CAS OBSERVAÇÕES

butano [contém ≥ 0,1 % butadieno

(203-450-8)] [1]

203-448-7 [1] 106-97-8 [1]

isobutano [contém ≥ 0,1 % butadieno

(203-450-8)] [2]

601-004-01-8

200-857-2 [2] 75-28-5 [2]

C, S

1,3-butadieno;

buta-1,3-dieno

601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D
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2. No "Ponto 30 � Substâncias mutagénicas", são aditadas as seguintes substâncias à lista

relativa à categoria 2:

SUBSTÂNCIAS
NÚMERO

DE ÍNDICE
NÚMERO CE NÚMERO CAS OBSERVAÇÕES

cromato de sódio 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

butano [contém ≥ 0,1 % butadieno

(203-450-8)] [1]

203-448-7 [1] 106-97-8 [1]

isobutano [contém ≥ 0,1 % butadieno

(203-450-8)] [2]

601-004-01-8

200-857-2 [2] 75-28-5 [2]

C, S

1,3-butadieno; buta-1,3-dieno 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

óxido de propileno;

1,2-epoxipropano;

metiloxirano

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

1,3,5-tris-[(2S e 2R) �2,3-

-epoxipropil] �1,3,5-triazina-2,4,6-

-(1H,3H,5H) �triona

616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E

3. As listas constantes no "Ponto 31 � Substâncias tóxicas para a reprodução" são alteradas do

seguinte modo:

a) É aditada a seguinte substância à lista relativa à categoria 1:

SUBSTÂNCIAS
NÚMERO

DE ÍNDICE
NÚMERO CE NÚMERO CAS OBSERVAÇÕES

2-bromopropano 602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E
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b) São aditadas as seguintes substâncias à lista relativa à categoria 2:

SUBSTÂNCIAS
NÚMERO

DE ÍNDICE
NÚMERO CE NÚMERO CAS OBSERVAÇÕES

flusilazol (ISO);

bis(4-flurofenil)(metil)(1 H �

1,2,4-triazol-1-ilmetil)silano

014-017-00-6 - 85509-19-9 E

mistura de: 4-[[bis-(4-

-fluorofenil)metilsilil]metil] �

4H-1,2,4-triazole;

1-[[bis-(4-

-fluorofenil)metilsilil]metil] �

1H-1,2,4-triazole;

014-019-00-7 403-250-2 - E

éter bis(2-metoxietílico) 603-139-00-0 203-924-4 111-96-6

R-2,3-epoxi-1-propanol 603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E

fluazifope-butilo (ISO);

(RS) �2-[4-[[5-(trifluorometil) �

2-piridil]oxi]fenoxi]propionato

de butilo

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4

vinclozolina (ISO);

N-3,5-diclorofenil-5-metil-5-

-vinil-1,3-oxazolidina-2,4-diona

607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8

ácido metoxiacético 607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E

ftalato de bis(2-etilhexilo);

ftalato de di(2-etilhexilo);

DEHP

607-317-00-9 204-211-0 117-81-7

Ftalato de dibutilo;

DBP

607-318-00-4 201-557-4 84-74-2

(+/-) (R) �2-[4-(6-

-cloroquinoxalina-2-iloxi) �

feniloxi]propionato de

tetrahidrofurfurilo

607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E
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SUBSTÂNCIAS
NÚMERO

DE ÍNDICE
NÚMERO CE NÚMERO CAS OBSERVAÇÕES

flumioxazina (ISO);

N-(7-fluoro-3,4-dihidro-3-oxo-

-4-prop-2-inil-2H-1,4-

-benzoxazin-6-il)ciclohex-1-

-eno-1,2-dicarboxamida

613-166-00-X - 103361-09-7

(2RS,3RS) �3-(2-clorofenil) �2-

-(4-flúorfenil) �[(1H-1,2,4-

-triazole-1-il)metil]oxirano

613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0

N, N-dimetilacetamida 616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E

formamida 616-052-00-8 200-842-0 75-12-7

N-metilacetamida 616-053-00-3 201-182-6 79-16-3

N-metilformamida 616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E
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I. INTRODUÇÃO

1. Em 12 de Fevereiro de 2002, a Comissão apresentou uma proposta de directiva do Parlamento
Europeu e do Conselho que altera pela vigésima quinta vez a Directiva 76/769/CEE do
Conselho, relativa à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas
substâncias e preparações perigosas (substâncias classificadas como cancerígenas,
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução – CMR) 1.

A proposta baseia-se no artigo 95.º do Tratado.

2. O Parlamento Europeu emitiu parecer, em primeira leitura, em 11 de Junho de 2002 2.

3. O Comité Económico e Social emitiu parecer em 29 de Maio de 2002 3.

4. Em 21 de Janeiro de 2003, o Conselho aprovou a sua Posição Comum em conformidade com
o artigo 251.º do Tratado.

II. OBJECTIVO

A proposta da Comissão tem por objectivo aditar ao Anexo I da Directiva 76/769/CEE uma
lista de substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a
reprodução, das categorias 1 ou 2. A proposta prevê que estas substâncias não podem ser
utilizadas em substâncias e preparações colocadas no mercado para ser vendidas ao público
em geral.

III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

1. O Conselho analisa a proposta desde a Primavera de 2002. A posição comum do Conselho é
em substância idêntica à proposta da Comissão.

2. Em 11 de Junho de 2002, o Parlamento Europeu aprovou 5 alterações, propondo que se
alargue a limitação aos produtos e solicitando à Comissão que apresente uma proposta nesse
sentido até final de 2002. Além disso, o Parlamento propõe que se suprima a derrogação para
as substâncias CMR em artigos cosméticos.

                                                
1 JO C 126 E de 28.5.2002, p. 398.
2 JO: ainda não publicado.
3 JO C 221 de 17.9.2002, p. 8.
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3. No que diz respeito às alterações 5 e 3 + 6, segunda parte, o Conselho partilha genericamente
da preocupação do Parlamento Europeu no que diz respeito às substâncias e preparações
CMR contidas em artigos/produtos. Todavia, o Conselho não pode aceitar um alargamento do
âmbito de aplicação da Directiva, conforme proposto pelo Parlamento Europeu, que não se
baseie numa avaliação científica ou numa avaliação de risco. Nos termos do actual quadro
legislativo, cabe aos Estados-Membros e à Comissão determinar, com base numa avaliação de
risco, se as substâncias e preparações bem como os produtos que as contêm, representam um
risco para a saúde pública ou para o ambiente. Neste contexto, deve recordar-se que existem
várias substâncias CMR e que essas várias substâncias estão contidas numa quantidade
indeterminada de produtos. Por conseguinte, seria impossível no actual quadro legislativo
levar à prática uma abordagem das substâncias CMR baseada nos produtos.

Além disso, o Conselho considera que as limitações propostas em relação a algumas
substâncias CMR e às preparações que as contêm prevêem medidas adequadas para limitar a
utilização dessas substâncias CMR, e que essas medidas devem ser adoptadas rapidamente.
Por conseguinte, o Conselho não pode subscrever as alterações do Parlamento e rejeitou-as.

Por último, deve registar-se que a questão das substâncias químicas presentes nos produtos
será abordada no contexto do desenvolvimento de uma nova política em matéria de
substâncias químicas. Estima o Conselho que as medidas previstas no âmbito desta nova
política melhorarão significativamente a eficácia da gestão dos riscos relacionados com as
substâncias perigosas, incluindo as substâncias CMR contidas nos produtos.
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4. No que diz respeito às alterações 1, 2 e 3 + 6, primeira parte, o Conselho subscreve o
objectivo do Parlamento Europeu de velar por que as substâncias CMR sujeitas a limitações
nos termos da directiva "Substâncias Perigosas" sejam objecto das mesmas limitações nos
produtos cosméticos. Todavia, o Conselho considera que estas questões deveriam ser tratadas
no âmbito da Directiva "Cosméticos" (76/768/CEE) e não pode, por conseguinte, aceitar as
alterações propostas pelo Parlamento.

Recorda-se que no contexto da 7.ª alteração à directiva "Cosméticos", o Parlamento e o
Conselho decidiram, sob reserva de aprovação definitiva, que devem ser proibidas todas as
substâncias CMR das categorias 1 e 2.
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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 18 de Dezembro de 2002 (23.12)
(OR. en)

Dossier interinstitucional:
2002/0040 (COD)

15299/1/02
REV 1

LIMITE

ENT 170
ENV 746
CODEC 1608

NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: Comité de Representantes Permanentes/Conselho
n.º doc. ant.: 13518/02 ENT 143 ENV 606 CODEC 1331
n.º prop. Com.: 6353/02 ENV 38 ENT 89 CODEC 206
Assunto: Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera pela

vigésima quinta vez a Directiva 76/769/CEE do Conselho, relativa à aproximação
das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-
-Membros respeitantes à limitação da colocação no mercado e da utilização de
algumas substâncias e preparações perigosas (substâncias classificadas como
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução – c/m/r)
– Aprovação da posição comum

1. Em 12 de Fevereiro de 2002, , a Comissão enviou ao Conselho a proposta referida em
epígrafe, que se baseia no artigo 95.º do TCE 1.

2. O Comité Económico e Social deu parecer em 29 de Maio de 2002 2.

3. Em 11 de Junho de 2002, o Parlamento Europeu emitiu o seu parecer em primeira leitura 3.

4. Na reunião de 30/31 de Outubro de 2002, o Comité de Representantes Permanentes (1.ª Parte)
confirmou, por unanimidade, o acordo do Grupo das Substâncias Perigosas constante do
doc. 13518/02, tendo em vista a adopção de uma posição comum.

                                                
1 JO C 126 E de 28.5.2002, p. 398.
2 JO: ainda não publicado.
3 JO C 221 de 17.09.2002, p. 8.
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5. Por conseguinte, o Comité de Representantes Permanentes poderá convidar o Conselho a

aprovar, na rubrica de pontos "A" da ordem do dia de uma das suas próximas sessões:

– a Posição Comum tal como consta do documento 15703/02 ENT 176 ENV 773

CODEC 1659, e

– o projecto de nota justificativa do Conselho constante do documento 15703/02 ENT 176
ENV 773 CODEC 1659 ADD 1.



COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

Bruxelas, 28.01.2003
SEC(2003) 130 final

2002/0040 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE

respeitante à

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de uma directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera pela vigésima quinta vez a Directiva

76/769/CEE do Conselho relativa à limitação da colocação no mercado e da utilização de
algumas substâncias e preparações perigosas (substâncias classificadas como

cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução)
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2002/0040 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE

respeitante à

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de uma directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera pela vigésima quinta vez a Directiva

76/769/CEE do Conselho relativa à limitação da colocação no mercado e da utilização de
algumas substâncias e preparações perigosas (substâncias classificadas como

cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução)

1. ANTECEDENTES

– A proposta supramencionada [COM(2002) 70 final] foi adoptada pela
Comissão em 12 de Fevereiro de 2002, tendo depois sido apresentada ao
Conselho e ao Parlamento Europeu.

– O Parlamento Europeu aprovou a proposta com alterações em primeira leitura,
em 11 de Junho de 2002.

– A Comissão não aceitou as alterações do Parlamento Europeu.

– O Comité Económico e Social Europeu emitiu o seu parecer em 29 de Maio de
2002.

– O Conselho adoptou a posição comum em 21 de Janeiro de 2003.

2. OBJECTIVO DA DIRECTIVA

A proposta, baseada no artigo 95.º do Tratado, tem os dois objectivos seguintes:

– salvaguardar o mercado interno através da introdução de disposições
harmonizadas relativas à colocação no mercado e à utilização de substâncias
classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução;

– proporcionar um elevado nível de protecção da saúde e do ambiente, limitando
a colocação no mercado e a utilização de substâncias cancerígenas,
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução e de preparações que as contenham.

3. COMENTÁRIOS SOBRE A POSIÇÃO COMUM

A posição comum corresponde à proposta da Comissão e, à semelhança da
Comissão, o Conselho não aceita as cinco alterações adoptadas pelo Parlamento
Europeu.
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4. CONCLUSÃO

A Comissão pronuncia-se favoravelmente quanto à posição comum, adoptada pelo
Conselho por unanimidade, a qual é conforme com a sua proposta.
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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 25 de Fevereiro de 2003
(OR. en)

Dossier interinstitucional:
2002/0040 (COD)

15703/2/02
REV 2 COR 1

ENT 176
ENV 773
CODEC 1659

ACTOS LEGISLATIVOS E OUTROS INSTRUMENTOS: CORRIGENDA
Assunto: Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera, pela décima quinta

vez, a Directiva 76/769/CEE do Conselho, relativa à aproximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à
limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e
preparações perigosas (substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas
ou tóxicas para a reprodução (c/m/r))

Página 2, considerando (3)

Este considerando deve ler-se do seguinte modo:

"(3) A fim de melhorar a protecção da saúde e da segurança do consumidor, as substâncias

classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução, e as preparações

que contêm essas substâncias não devem ser colocadas no mercado para utilização pelo

público em geral."
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CONSELHO DA
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Bruxelas, 27 de Fevereiro de 2003
(OR. en)

Dossier interinstitucional:
2002/0040 (COD)

15703/2/02
REV 2 COR 2 (pt)

ENT 176
ENV 773
CODEC 1659

ACTOS LEGISLATIVOS E OUTROS INSTRUMENTOS: CORRIGENDA
Assunto: Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera, pela décima quinta

vez, a Directiva 76/769/CEE do Conselho, relativa à aproximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à
limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e
preparações perigosas (substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas
ou tóxicas para a reprodução (c/m/r))

Página de rosto

Onde se lê: Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera, pela décima quinta vez, a
Directiva 76/769/CEE do Conselho, relativa à aproximação das disposições legislativas,
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à limitação da
colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas
(substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução
(c/m/r))

Leia-se: Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a aprovação da Directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho que altera, pela vigésima quinta vez, a
Directiva 76/769/CEE do Conselho, relativa à aproximação das disposições legislativas,
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à limitação da
colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas
(substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução
(c/m/r))
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Página 2

Onde se lê:

DIRECTIVA 2003/   /CE DO PARLAMENTO EUROPEU

E DO CONSELHO

de

que altera, pela décima quinta vez, a Directiva 76/769/CEE do Conselho,

relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares

e administrativas dos Estados-Membros

respeitantes à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas

substâncias e preparações perigosas (substâncias classificadas

como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução (c/m/r))

(Texto relevante para efeitos do EEE)

Leia-se:
DIRECTIVA 2003/   /CE DO PARLAMENTO EUROPEU

E DO CONSELHO

de

que altera, pela vigésima quinta vez, a Directiva 76/769/CEE do Conselho,

relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares

e administrativas dos Estados-Membros

respeitantes à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas

substâncias e preparações perigosas (substâncias classificadas

como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução (c/m/r))

(Texto relevante para efeitos do EEE)
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CONSELHO DA
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Dossier interinstitucional:
2002/0040 (COD)

6667/03

ENT 27
ENV 113
CODEC 192

NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: Comité de Representantes Permanentes/Conselho
n.º doc. ant.: 15703/2/02 ENT 176 ENV 773 CODEC 1659 REV 2
n.º prop. Com.: 6353/02 ENT 38 ENV 89 CODEC 206
Assunto: Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a aprovação da directiva

do Parlamento Europeu e do Conselho que altera pela vigésima-quinta vez a
Directiva 76/769/CEE do Conselho, relativa à aproximação das disposições
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes
à limitação da colocação no mercado e da utilização de algumas substâncias e
preparações perigosas (substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas
ou tóxicas para a reprodução (c/m/r))
– Corrigenda

1. Em 12 de Fevereiro de 2002, a Comissão enviou ao Conselho a proposta referida em epígrafe,

que tem por fundamento jurídico o artigo 95.º do TCE1.

2. O Comité Económico e  Social emitiu parecer em 29 de Maio de 20022.

3. O Parlamento Europeu aprovou o seu parecer em primeira leitura3 em 11 de Junho de 2002.

                                                
1 JO C 126 E, de 28.05.2002, p. 398.
2 JO ainda não publicado.
3 JO: C 221, de 17.09.2002, p.8.
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4. Em 21 de Janeiro de 2003 o Conselho adoptou a posição comum transcrita no

documento 15703/2/02 REV 2, a qual foi transmitida ao Parlamento Europeu em

29 de Janeiro de 2003. Na posição comum foi subsequentemente detectado um erro material,

o qual foi corrigido no documento 15703/2/02 REV 2 COR 1.

5. Solicita-se por conseguinte ao Comité de Representantes Permanentes que recomende ao

Conselho a aprovação,  como ponto "A" da ordem do dia de uma próxima sessão, da

corrigenda contida no documento 15703/2/02 ENT 176 ENV 773 CODEC 1659 REV 2

COR 1.
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