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Alteração 12
Anni Podimata

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os benefícios para as empresas serão 
tanto maiores quanto maior for o número 
de países no mundo que adoptar os 
critérios do GHS na respectiva legislação. 
A Comunidade deve liderar este processo 
para encorajar outros países a segui-la e 
para proporcionar vantagens competitivas à 
indústria da Comunidade.

(7) Os benefícios para as empresas serão 
tanto maiores quanto maior for o número 
de países no mundo que adoptar os 
critérios do GHS na respectiva legislação. 
A Comunidade deve liderar este processo 
para encorajar outros países a segui-la e 
para proporcionar vantagens competitivas à 
indústria da Comunidade e, em particular,
às pequenas e médias empresas.

Or. el

Justificação

A consulta feita pela Comissão através da Internet de 21 de Agosto a 21 de Outubro de 2006, 
recebeu 370 respostas das quais 254 provinham de empresas, 45% das quais com menos de 
250 trabalhadores. 

Alteração 13
Anni Podimata

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O presente regulamento deve 
substituir a 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 , bem 
como a Directiva 1999/45/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 
de Maio de 1999, relativa à aproximação 

(15) O presente regulamento deve 
substituir a 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 , bem 
como a Directiva 1999/45/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 
de Maio de 1999, relativa à aproximação 
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das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados Membros respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem das 
preparações perigosas . Deve igualmente 
manter o actual nível geral de protecção da 
saúde humana e do ambiente previsto 
nessas directivas. Assim, algumas classes 
de perigo abrangidas por essas directivas 
mas que ainda não estão incluídas no GHS 
devem ser mantidas no presente 
regulamento. Convém ainda manter no 
presente regulamento o conceito de 
“perigoso” tal como definido nessas 
directivas, e que não integra as classes de 
perigo incluídas no GHS mas não nas 
Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, para 
minimizar os efeitos noutra legislação 
comunitária que se refira a esse conceito.

das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados Membros respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem das 
preparações perigosas . Deve igualmente 
manter o actual nível geral de protecção da 
saúde humana e do ambiente previsto 
nessas directivas. Assim, algumas classes 
de perigo abrangidas por essas directivas 
mas que ainda não estão incluídas no GHS, 
como, por exemplo, as relacionadas com a 
destruição da camada e ozono, devem ser 
mantidas no presente regulamento. 
Convém ainda manter no presente 
regulamento o conceito de “perigoso” tal 
como definido nessas directivas, e que não 
integra as classes de perigo incluídas no 
GHS mas não nas Directivas 67/548/CEE e 
1999/45/CE, para minimizar os efeitos 
noutra legislação comunitária que se refira 
a esse conceito.

Or. el

Justificação

Há que assinalar que a legislação comunitária cobre a lacuna do sistema GHS no que diz 
respeito ao grande problema ambiental mundial da destruição da camada de ozono. 

Alteração 14
Anni Podimata

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de garantir que são prestadas 
informações quando substâncias perigosas 
são incluídas em misturas, estas últimas 
devem igualmente ser rotuladas, sempre 
que possível e sempre que contenham pelo 
menos uma substância classificada como 
perigosa, mesmo que as misturas em si 
mesmas não sejam classificadas como 

(19) A fim de garantir que são prestadas 
informações e protecção contra 
substâncias perigosas quando  são incluídas 
em misturas, estas últimas devem 
igualmente ser rotuladas, sempre que 
possível e sempre que contenham pelo 
menos uma substância classificada como 
perigosa, mesmo que as misturas em si 
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perigosas mesmas não sejam classificadas como 
perigosas

Or. el

Justificação

A classificação, rotulagem e embalagem não se fazem exclusivamente por razões de 
informação mas fundamentalmente para a protecção da saúde dos utilizadores e do 
ambiente.

Alteração 15
Anni Podimata

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Para garantir a adequação da 
classificação das misturas, deve ser tida em 
conta a informação disponível sobre os 
efeitos sinérgicos ou antagonistas.

(32) Para garantir a adequação da 
classificação das misturas, deve ser tida em 
conta a informação disponível sobre os 
efeitos sinérgicos ou antagonistas dos 
ingredientes que as constituem.

Or. el

Justificação

Melhor formulação da justificação.

Alteração 16
Anni Podimata

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Os recursos das autoridades devem 
concentrar se nas substâncias que suscitem 
maiores preocupações. Devem ser tomadas 
medidas no sentido de permitir que as 

(44) Os recursos das autoridades devem 
concentrar se nas substâncias que suscitem 
maiores preocupações para a saúde e o 
ambiente. Devem ser tomadas medidas no 
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autoridades competentes ou os 
fornecedores apresentem à Agência 
propostas de classificação harmonizada de 
substâncias, em função das suas 
propriedades em matéria de 
carcinogenicidade, mutagenicidade em 
células germinativas ou categoria 1A ou 
1B de toxicidade reprodutiva, 
sensibilização respiratória, ou outros 
efeitos, numa base casuística. A Agência 
deve pronunciar se sobre a proposta, 
devendo as partes interessadas ter a 
oportunidade de fazer observações. Cabe à 
Comissão decidir a classificação final.

sentido de permitir que as autoridades 
competentes ou os fornecedores 
apresentem à Agência propostas de 
classificação harmonizada de substâncias, 
em função das suas propriedades em 
matéria de carcinogenicidade, 
mutagenicidade em células germinativas 
ou categoria 1A ou 1B de toxicidade 
reprodutiva, sensibilização respiratória, ou 
outros efeitos, numa base casuística. A 
Agência deve pronunciar se sobre a 
proposta, devendo as partes interessadas ter 
a oportunidade de fazer observações. Cabe 
à Comissão decidir a classificação final.

Or. el

Alteração 17
Edit Herczog, com o apoio do grupo de trabalho do PSE

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 52-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(52-A) Para fornecer aos consumidores 
informação adequada, evitar medidas 
desproporcionadas, como a utilização de 
embalagens resistentes à manipulação por 
crianças, que poderiam resultar do 
excesso de classificação de substâncias e 
misturas, e evitar a repetição de ensaios, 
os Estados-Membros deveriam instituir 
um procedimento para ajudar todos os 
fornecedores, particularmente as 
pequenas e médias empresas (PME) em 
certos grupos de produtos específicos, a 
determinar a classificação, rotulagem e 
embalagem adequadas para essas 
substâncias e misturas.

Or. en
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Justificação

Quando o fabricante só dispõe da informação prestada pelos fornecedores das substâncias 
utilizadas nos produtos (misturas), depende de uma classificação da mistura baseada na 
avaliação da informação efectuada segundo o procedimento descrito no nº 4 do artigo 9. Este 
procedimento pode subestimar ou (sobretudo) sobrestimar a perigosidade da mistura. A 
existência e o reconhecimento de um procedimento baseado em conhecimentos, informações 
e dados adicionais para avaliar a mistura garantirão uma classificação mais rigorosa e 
serão particularmente valiosos para as PME.

Alteração 18
Edit Herczog, com o apoio do grupo de trabalho do PSE

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 9 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Quando existir um Centro de 
Avaliação do Perigo e de Classificação 
para um grupo específico de produtos que 
reúna os conhecimentos e as 
competências em matéria de avaliação das 
informações, os dados de ensaios, a 
determinação do ónus da prova e os 
princípios "ponte" relativos às 
substâncias e misturas desse grupo de 
produtos, qualquer fornecedor de tais 
substâncias e misturas pode confiar na 
avaliação fornecida por esse centro para 
efeitos de determinação dos riscos 
inerentes à substância ou mistura. 

Or. en

Justificação

Quando o fabricante só dispõe da informação prestada pelos fornecedores das substâncias 
utilizadas nos produtos (misturas), depende de uma classificação da mistura baseada na 
avaliação da informação efectuada segundo o procedimento descrito no nº 4 do artigo 9. Este 
procedimento pode subestimar ou (sobretudo) sobrestimar a perigosidade da mistura. A 
existência e o reconhecimento de um procedimento baseado em conhecimentos, informações 
e dados adicionais para avaliar a mistura garantirão uma classificação mais rigorosa e 
serão particularmente valiosos para as PME.
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Alteração 19
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 17– nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Uma substância ou mistura classificada 
como perigosa terá um rótulo com os 
seguintes elementos:

1. Uma substância ou mistura classificada 
como perigosa terá um rótulo na 
embalagem com os seguintes elementos:

Or. ro

Justificação

Os rótulos só podem ser apostos na embalagem. A indicação na embalagem da substância 
neutralizante a utilizar é uma medida de segurança em caso de emergência equivalente à 
indicação do número de emergência (112).

Alteração 20
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 17 – nº 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) se necessário, a indicação da 
substância neutralizante a utilizar em 
caso de acidente;

Or. ro

Justificação

Os rótulos só podem ser apostos na embalagem. A indicação na embalagem da substância 
neutralizante a utilizar é uma medida de segurança em caso de emergência equivalente à 
indicação do número de emergência (112).
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Alteração 21
Dragoş Florin David

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 17 – nº 1 – alínea h-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-B) o número de emergência em caso de 
acidente (112).

Or. ro

Justificação

Os rótulos só podem ser apostos na embalagem. A indicação na embalagem da substância 
neutralizante a utilizar é uma medida de segurança em caso de emergência equivalente à 
indicação do número de emergência (112).

Alteração 22
Edit Herczog

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 31 – nº 1 –, alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) cronicamente perigoso para o ambiente 
aquático de categoria 1, 2, 3 e 4.

k) cronicamente perigoso para o ambiente 
aquático de categoria 1 e 2.

Or. en

Justificação

Não existe pictograma de perigo para as substâncias e as misturas cronicamente perigosas 
para o ambiente aquático de categoria 3 e 4. Se a menção de perigo não figurar na 
embalagem, os utilizadores não serão sensibilizados para o perigo em questão. Esta proposta 
de alteração reflecte a prática adoptada na sequência da directiva relativa às substâncias 
perigosas para as misturas classificadas como R10 ou R52/53, ou seja, as classificações que 
não estão associadas a um símbolo de perigo. Esta alteração está relacionada com a 
alteração ao artigo 31º (nº 1-A (novo)).
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Alteração 23
Edit Herczog

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 31 – nº 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para as embalagens com uma 
capacidade igual ou inferior a 125 ml não 
é necessário apor no rótulo a indicação de 
frases de perigo ou de prudência se a 
substância ou mistura for classificada 
como cronicamente perigosa para o 
ambiente aquático de categoria 3 ou 4.

Or. en

Justificação

Ligada à alteração ao nº 1, alínea k), do artigo 31. Não existe pictograma de perigo para as 
substâncias e as misturas cronicamente perigosas para o ambiente aquático de categoria 3 e 
4. Se a menção de perigo não figurar na embalagem, os utilizadores não serão sensibilizados 
para o perigo em questão. Esta proposta de alteração reflecte a prática adoptada na 
sequência da directiva relativa às substâncias perigosas para as misturas classificadas como 
R10 ou R52/53, ou seja, as classificações que não estão associadas a um símbolo de perigo.

Alteração 24
Edit Herczog

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 31 – nº 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Não é necessária rotulagem para os 
produtos de aplicação única, uso único, 
porção única ou dose unitária que se 
encontram em embalagens rotuladas em 
conformidade com o presente
regulamento, das quais apenas são 
retirados para uma utilização única 
conforme com as instruções de utilização 
que acompanham a embalagem.
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Or. en

Justificação

Clarifica a situação das misturas fornecidas num formato de dose única quando o produto 
(por exemplo, uma pastilha) se destina a) a uma única utilização, b) é retirado da embalagem 
exterior imediatamente antes de ser utilizado e c) todas as instruções (e rotulagem) se 
encontram na embalagem exterior.

Alteração 25
Edit Herczog

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 36 –nº 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se forem usadas tanto uma embalagem 
exterior como interior e a embalagem 
exterior não ostentar um pictograma em 
conformidade com as regras sobre o 
transporte de substâncias perigosas nos 
termos do Regulamento (CEE) n.º 3922/91, 
da Directiva 94/55/CE, da 
Directiva 96/49/CE ou da 
Directiva 2002/59/CE, ambas devem ser 
rotuladas em conformidade com o presente 
regulamento.

1. Se forem usadas tanto uma embalagem 
exterior como interior e a embalagem 
exterior for rotulada em conformidade 
com as regras sobre o transporte de 
substâncias perigosas nos termos do 
Regulamento (CEE) n.º 3922/91, da 
Directiva 94/55/CE, da Directiva 96/49/CE 
ou da Directiva 2002/59/CE, a interior 
será rotulada em conformidade com o 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alínea a) do nº 6 do artigo 11º da directiva relativa às substâncias 
perigosas.
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Alteração 26
Anni Podimata

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 48° – nº 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A publicidade a uma substância e/ou 
mistura deve visar assegurar a 
informação correcta e imparcial e não 
induzir o utilizador final em erro. 

Or. el

Justificação

Há que começar por definir qual o papel da publicidade às substâncias e às misturas.
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