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PR_COD_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as 
Diretivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE e 98/24/CE do Conselho e a Diretiva 
2004/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, a fim de as adaptar ao Regulamento 
(CE) n.º 1272/37 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e 
misturas 
(COM(2013)0102 – C7-0047/2013 – 2013/0062(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2013)0102),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 153.º, n.º 2, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0047/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 17 de abril de 
20131,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
(A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               
1 JO C 0 de 0.0.0000, p. 0. Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 153.º do Tratado prevê que o 
Parlamento Europeu e o Conselho podem 
adotar, por meio de diretivas, prescrições 
mínimas destinadas a promover a melhoria, 
principalmente, do ambiente de trabalho, a 
fim de proteger a saúde e a segurança dos 
trabalhadores; Essas diretivas devem evitar 
impor restrições administrativas, 
financeiras e jurídicas contrárias à criação 
e ao desenvolvimento de pequenas e 
médias empresas.

(1) O artigo 153.º do Tratado prevê que o 
Parlamento Europeu e o Conselho podem 
adotar, por meio de diretivas, prescrições 
mínimas destinadas a promover a melhoria, 
principalmente, do ambiente de trabalho, a 
fim de proteger a saúde e a segurança dos 
trabalhadores; Essas diretivas devem evitar 
impor restrições administrativas, 
financeiras e jurídicas contrárias à criação 
e ao desenvolvimento de pequenas e 
médias empresas e ao seu potencial de 
criação de emprego.

Or. en

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Estas alterações são necessárias para 
garantir a continuação da eficácia das 
diretivas anteriormente referidas.

(5) Estas alterações são necessárias para 
garantir a continuação da eficácia das 
diretivas anteriormente referidas. No 
entanto, não alteram o âmbito destas 
diretivas nem o nível de proteção por elas 
proporcionado. Porém, devido ao atual 
progresso tecnológico, as cinco diretivas 
devem ser analisadas a fim de 
proporcionarem uma legislação coerente 
e um nível adequado de proteção da saúde 
e da segurança quando substâncias 
químicas e misturas perigosas se 
encontram presentes no ambiente de 
trabalho.
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Or. en

Alteração 3

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Diretiva 92/58/CEE
Anexo III – secção 1

Texto da Comissão Alteração

«1. Os recipientes utilizados no trabalho 
que contenham substâncias ou misturas 
químicas classificadas como perigosas 
segundo os critérios definidos para 
qualquer uma das classes ou categorias de 
perigo 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 dos tipos A e 
B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 das categorias 1 e 
2, 2.14 das categorias 1 e 2, e 2.15 dos 
tipos A a F, 3.1 a 3.6, 3.7 (efeitos nocivos 
para a função sexual e a fertilidade ou para 
o desenvolvimento), 3.8 (efeitos que não 
sejam efeitos narcóticos), 3.9 e 3.10, em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
1272/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à classificação, 
rotulagem e embalagem de substâncias e 
misturas, e os recipientes utilizados para a 
armazenagem dessas substâncias ou 
misturas perigosas, bem como as tubagens 
aparentes que contenham ou transportem 
essas substâncias ou misturas perigosas 
devem ser rotulados com os devidos 
pictogramas previstos nesse regulamento.»

«1. Os recipientes utilizados no trabalho 
que contenham substâncias ou misturas 
químicas classificadas como perigosas 
segundo os critérios definidos para 
qualquer uma das classes ou categorias de 
perigo 2.1 a 2.16, 3.1 a 3.6, 3.7 (efeitos 
nocivos para a função sexual e a fertilidade 
ou para o desenvolvimento), 3.8 (efeitos 
que não sejam efeitos narcóticos), 3.9 e 
3.10, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
à classificação, rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas, e os recipientes 
utilizados para a armazenagem dessas 
substâncias ou misturas perigosas, bem 
como as tubagens aparentes que contenham 
ou transportem essas substâncias ou 
misturas perigosas devem ser rotulados 
com os devidos pictogramas previstos 
nesse regulamento.»

O primeiro parágrafo não se aplica aos 
recipientes utilizados no trabalho durante 
um curto período de tempo nem aos 
recipientes cujo conteúdo mude 
frequentemente, desde que sejam tomadas 
medidas alternativas adequadas, 
nomeadamente de informação e/ou de 
formação, que garantam o mesmo nível 
de proteção.
A rotulagem prevista no primeiro 
parágrafo pode ser:
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– substituída por placas de aviso, como as 
previstas no anexo II, com o mesmo 
pictograma ou símbolo,
– completada por informações adicionais 
como, por exemplo, o nome e/ou a 
fórmula da substância ou da mistura 
perigosa e pormenores sobre os riscos,
– no que se refere ao transporte de 
recipientes no local de trabalho, 
completada ou substituída por placas 
utilizáveis em toda a União para o 
transporte de substâncias ou misturas 
perigosas.

Or. en

Justificação

Devem ser incluídos todos os elementos de rotulagem, como pictogramas GHS, incluídos no 
Regulamento (CE) n.° 1272/2008 para todas as classes e categorias.  Aparentemente, na 
proposta da Comissão os n.ºs 2 e 3 são involuntariamente retirados. A presente alteração 
recupera estes números e adapta a terminologia; "misturas" em vez de "preparados" e "em 
toda a União" em vez de "a nível comunitário".

Alteração 4

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2
Diretiva 92/58/CEE
Anexo I – secção 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

«a) agentes químicos rotulados como 
cancerígenos da categoria 1A ou 1B, 
mutagénicos em células germinativas da 
categoria 1A ou 1B, tóxicos para a 
reprodução da categoria 1A ou 1B ou 
tóxicos para a reprodução com efeitos 
sobre a lactação ou através dela em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
1272/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à classificação, 
rotulagem e embalagem de substâncias e 

«a) agentes químicos classificados como 
cancerígenos da categoria 1A ou 1B, 
mutagénicos em células germinativas da 
categoria 1A ou 1B, tóxicos para a 
reprodução da categoria 1A ou 1B ou 
tóxicos para a reprodução com efeitos 
sobre a lactação ou através dela em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
1272/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à classificação, 
rotulagem e embalagem de substâncias e 
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misturas, e se ainda não constarem do 
anexo II;»

misturas, e se ainda não constarem do 
anexo II;»

Or. en

Justificação

Antes de serem rotulados como pertencentes a uma categoria, os agentes químicos devem ser 
classificados como pertencentes a essa categoria.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 94/33/CE
Anexo – secção I – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

– Corrosão cutânea, categorias 1A, 1B e 
1C

– Corrosão cutânea, subcategorias 1A, 1B 
e 1C

Or. en

Justificação

O Regulamento n.° 1272/2008 aplica uma divisão em subcategorias.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 94/33/CE
Anexo – secção I – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

– Explosivo, categoria "explosivo 
instável", ou divisões 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5

– Explosivo, categoria "explosivo 
instável", ou divisões 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 
1.5

Or. en
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Justificação

Não há motivo para excluir 1.4. Segundo a Diretiva 94/33/CE, artigo 7.°, n.° 2, alínea d), os 
jovens devem ser protegidos de trabalhos que "Envolvam riscos de acidente que não possam 
ser identificados ou evitados pelos jovens devido à sua falta de sentido de segurança, de 
experiência ou de formação".

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 94/33/CE
Anexo – secção I – ponto 3 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Substâncias e misturas auto-reactivas,
tipos A e B

Or. en

Justificação

Segundo a Diretiva 94/33/CE, artigo 7.°, n.° 2, alínea d), os jovens devem ser protegidos de 
trabalhos que "Envolvam riscos de acidente que não possam ser identificados ou evitados 
pelos jovens devido à sua falta de sentido de segurança, de experiência ou de formação". 
Tendo em consideração a referência do Anexo da Diretiva 94/33/CE, ponto 3, alínea a), 
(tóxicos, corrosivos ou explosivos), as substâncias auto-reativas dos tipos A e B podem 
provocar uma explosão, segundo o Regulamento, Anexo I, 2.8.3.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 94/33/CE
Anexo – secção I – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

– peróxidos orgânicos, tipos A e B

Or. en
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Justificação

Segundo a Diretiva 94/33/CE, artigo 7.°, n.° 2, alínea d), os jovens devem ser protegidos de 
trabalhos que "Envolvam riscos de acidente que não possam ser identificados ou evitados 
pelos jovens devido à sua falta de sentido de segurança, de experiência ou de formação". 
Tendo em consideração a referência do Anexo da Diretiva 94/33/CE, ponto 3, alínea a), 
(tóxicos, corrosivos ou explosivos), os peróxidos orgânicos podem provocar uma explosão, 
segundo o Regulamento, Anexo I, 2.15.3.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 94/33/CE
Anexo – secção I – ponto 3 – alínea a) – travessão 7

Texto da Comissão Alteração

- Toxicidade para órgãos-alvo específicos 
(exposição repetida), categoria 1

- Toxicidade para órgãos-alvo específicos 
(exposição repetida), categorias 1 e 2

Or. en

Justificação

Segundo a Diretiva 94/33/CE, artigo 7.°, n.° 2, alínea d), os jovens devem ser protegidos de
trabalhos que "Envolvam riscos de acidente que não possam ser identificados ou evitados 
pelos jovens devido à sua falta de sentido de segurança, de experiência ou de formação". 
Tendo em consideração a referência do Anexo da Diretiva 94/33/CE, ponto 3, alínea a), 
(tóxicos, corrosivos ou explosivos), a toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição 
repetida) tem efeitos tóxicos significativos, segundo o Regulamento, Anexo I, 3.9.2.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 94/33/CE
Anexo – secção I – ponto 3 – alínea a) – travessão 8

Texto da Comissão Alteração

– Sensibilização respiratória, categoria 1 – Sensibilização respiratória, categorias 1A 
e 1B
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Or. en

Justificação

A fim de ficar em consonância com as outras redações propostas pela Comissão.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea a)
Diretiva 94/33/CE
Anexo – secção I – ponto 3 – alínea a) – travessão 9

Texto da Comissão Alteração

– Sensibilização cutânea categoria 1 – Sensibilização respiratória, categorias 1A 
e 1B

Or. en

Justificação

A fim de ficar em consonância com as outras redações propostas pela Comissão.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 1 – alínea a)
Diretiva 98/24/CE
Artigo 2 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

«i) Qualquer agente químico que preencha 
os critérios definidos no Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008 para as classes ou categorias 
de perigo 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 dos tipos 
A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 das categorias 
1 e 2, 2.14 das categorias 1 e 2, e 2.15 dos 
tipos A a F, 3.1 to 3.6, 3.7 (efeitos nocivos 
para a função sexual e a fertilidade ou para 
o desenvolvimento), 3.8 (efeitos que não 
sejam efeitos narcóticos), 3.9 e 3.10, quer 

«i) Qualquer agente químico que preencha 
os critérios definidos no Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008 para as classes ou categorias 
de perigo 2.1 a 2.4, 2.6 a 2.15 dos tipos A a 
F, 3.1 to 3.6, 3.7 (efeitos nocivos para a 
função sexual e a fertilidade ou para o 
desenvolvimento), 3.8 (efeitos que não 
sejam efeitos narcóticos), 3.9 e 3.10, quer 
seja ou não classificado nos termos desse 
Regulamento;»
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seja ou não classificado nos termos desse 
Regulamento;»

Or. en

Justificação

No Regulamento n.° 1272/2008, as substâncias e as misturas auto-reativas (2.8), tipos C e D, 
E e F, provocam um incêndio quando aquecidas, os líquidos comburentes (2.13), categoria 3, 
podem intensificar um incêndio e os sólidos comburentes (2.14), categoria 3, podem 
intensificar um incêndio, pelo que devem ser incluídos na lista dos agentes químicos 
perigosos. 

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 1 – alínea c)
Diretiva 98/24/CE
Artigo 2 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

«iii) Qualquer agente químico que, embora 
não preencha os critérios que o classificam 
como perigoso nos termos da subalínea i) 
possa, devido às suas propriedades físicas, 
químicas ou toxicológicas e à forma como 
é utilizado ou está presente no local de 
trabalho, apresentar riscos para a segurança 
e a saúde dos trabalhadores, incluindo 
qualquer agente químico que esteja sujeito 
a um valor-limite de exposição profissional 
nos termos do artigo 3.º»

«iii) Qualquer agente químico que, embora 
não preencha os critérios que o classificam 
como perigoso nos termos da subalínea i) 
possa, devido às suas propriedades 
físico-químicas, químicas ou toxicológicas 
e à forma como é utilizado ou está presente 
no local de trabalho, apresentar riscos para 
a segurança e a saúde dos trabalhadores, 
incluindo qualquer agente químico que 
esteja sujeito a um valor-limite de 
exposição profissional nos termos do artigo 
3.º»

Or. en

Justificação

A Diretiva n.° 98/24 utiliza os termos "propriedades físico-químicas, químicas ou 
toxicológicas".
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Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 2-B (novo)
Diretiva 2004/37/CE
Artigo 4 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

(2-B) No artigo 4.º, nº 1, a palavra 
"preparados" é substituída pela palavra 
"misturas". 

Or. en

Justificação

O Regulamento n.° 1272/2008 utiliza sempre a palavra "misturas" em vez de "preparados". 

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 2-C (novo)
Diretiva 2004/37/CE
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2-C) No artigo 5.º, n.º 2, a palavra 
"preparado" é substituída pela palavra 
"mistura".

Or. en

Justificação

O Regulamento n.° 1272/2008 utiliza sempre a palavra "misturas" em vez de "preparados". 
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Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 2-D (novo)
Diretiva 2004/37/CE
Artigo 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(2-D) No artigo 6.º, alínea b), a palavra 
"preparados" é substituída pela palavra 
"misturas".

Or. en

Justificação

O Regulamento n.° 1272/2008 utiliza sempre a palavra "misturas" em vez de "preparados". 

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 2004/37/CE
Anexo I – título

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No título do Anexo I, a palavra 
"preparados" é substituída pela palavra 
"misturas".

Or. en

Justificação

O Regulamento n.° 1272/2008 utiliza sempre a palavra "misturas" em vez de "preparados". 
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Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros porão em vigor, o 
mais tardar até […], as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Os Estados-Membros porão em vigor, o 
mais tardar até 1 de junho de 2015, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Or. en

Justificação

Segundo o Regulamento n.° 1272/2008, artigo 61, n.° 1, "até 1 de junho de 2015, as misturas 
são classificadas, rotuladas e embaladas em conformidade com a Diretiva 1999/45/CE". A 
solução mais clara seria manter esta data.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Regulamento (CE) n.° 1772/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
classificação, rotulagem e embalagem (CRE) de substâncias e misturas alinha a legislação da 
UE em vigor com o GHS, um sistema das Nações Unidas que identifica produtos químicos 
perigosos e informa os utilizadores sobre os riscos conexos por meio de frases e símbolos 
normalizados nos rótulos das embalagens e nas fichas de dados de segurança. Na sequência da 
aprovação deste Regulamento CRE, surgiu a necessidade de efetuar adaptações técnicas nas 
cinco Diretivas (92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE), que contêm 
referências à legislação da UE em matéria de classificação e rotulagem de produtos químicos. 

O alinhamento das referências e da terminologia das cinco Diretivas com o Regulamento CRE 
não invalida o âmbito ou o nível de proteção proporcionado por estas Diretivas, nem o relator 
considera aconselhável iniciar esse processo nesta fase. Por conseguinte, as alterações às 
cinco Diretivas propostas pela Comissão são de natureza meramente técnica, tal como as 
incluídas no presente projeto de relatório. Porém, é óbvio que as cinco Diretivas devem ser 
analisadas logo que possível a fim de proporcionarem uma legislação coerente e um nível 
adequado de proteção da saúde e da segurança quando substâncias químicas e misturas 
perigosas se encontram presentes no ambiente de trabalho.


