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PR_COD_1recastingapp

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 relativa à 
classificação, embalagem e rotulagem das preparações perigosas (Reformulação)
(COM(2012)0008 – C7-0021/2012 – 2011/0007(COD))

(Processo legislativo ordinário – reformulação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0008),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0021/2012),

– 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 28 de março de 
20121,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 28 de novembro de 2001, para um recurso 
mais estruturado à técnica de reformulação dos atos jurídicos2,

– Tendo em conta a carta que, em ..., a Comissão dos Assuntos Jurídicos endereçou à 
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, nos termos do artigo 
87.º, n.º 3, do seu Regimento,

– Tendo em conta os artigos 87.º e 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A7-0000/2012),

A. Considerando que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão concluiu, no seu parecer, que a proposta em apreço não contém 
alterações de fundo para além das que nela foram identificadas como tal e que, no que diz 
respeito à codificação das disposições inalteradas dos atos precedentes com estas 
alterações, a proposta se cinge à codificação pura e simples dos textos existentes, sem 
alterações substantivas;

1. Aprova a sua posição em primeira leitura, fazendo sua a proposta da Comissão e tendo em 
conta as recomendações do Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 

                                               
1 Ainda não publicado em JO.
2 JO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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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.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A reformulação da diretiva relativa às preparações perigosas (1999/45/CE) visa a codificação 
dos atos modificativos e a harmonização com o Tratado de Lisboa das disposições referentes 
ao poder da Comissão de adotar e de aplicar atos delegados. A diretiva consiste num ato 
legislativo de ligação que visa assegurar a continuidade jurídica no contexto do quadro 
jurídico setorial, que é atualmente objeto de uma reforma essencial, devido à adoção do 
Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º1907/2006).

A diretiva relativa às preparações perigosas (DPP) regula a classificação, embalagem e 
rotulagem das preparações, ou seja, misturas ou soluções de duas ou mais substâncias 
(elementos químicos e seus compostos). É aplicável até 1 de junho de 2015, no contexto das 
disposições transitórias do Regulamento CRE (CE) n.º 1272/2008, enquanto novo sistema da 
UE relativo à classificação e rotulagem de substâncias e misturas perigosas, incluindo o 
Sistema Global Harmonizado da ONU desde 20 de janeiro de 2009. Além disso, ao abrigo das 
regras da DPP, as misturas já existentes no mercado podem continuar a ser disponibilizadas 
até 1 de junho de 2017. Às substâncias são aplicáveis as regras do Regulamento CRE desde 1 
de dezembro de 2010. Por conseguinte, a reformulação diz respeito a um ato que está prestes 
a ser gradualmente suprimido.   

As modificações decorrentes da reformulação da Diretiva 1999/45/CE deveram-se, ou à 
necessidade de atualizar a proposta à luz do Tratado de Lisboa, com vista à substituição de 
disposições anteriores, já obsoletas, por novas disposições (incluindo a atualização da base 
jurídica, ou seja, o artigo 114.º do TFUE, que corresponde ao anterior artigo 95.º do TCE), ou 
à adoção do Regulamento REACH e de alterações adicionais (introduzidas diretamente pelo 
regulamento ou pelos seus atos de execução) que obrigam à codificação da Diretiva 
1999/45/CE, a fim de assegurar a clareza e a exatidão das regras aplicáveis. Embora não 
tenham sido feitas escolhas políticas no contexto da proposta de reformulação, as alterações 
de fundo baseiam-se no Tratado ou na nova legislação da UE sobre esta matéria. 

As adaptações e modificações na origem desta proposta de reformulação que mais se 
destacam são as seguintes:

- Os artigos 10.º, n.º 4, e 12.º, n.º 4, substituem as disposições anteriores relativas ao 
procedimento de regulamentação com controlo parlamentar por disposições que visam a 
adoção de atos delegados. Tal tornou necessário efetuar modificações ao artigo 19.º e 
inserir novas disposições nos artigos 21.º, 22.º e 23.º, a fim de permitir o exercício desses 
poderes delegados.

- O último parágrafo do artigo 14.º da Diretiva original (relativa ao tratamento de 
informação confidencial) continha uma referência ao artigo 19.º, n.º 4, da Diretiva 
67/548/CE (Diretiva relativa às substâncias perigosas), que foi revogado pelo artigo 1.º, 
n.º 7, da Diretiva 2006/121/CE, que adapta a legislação do setor ao Regulamento (CE) n.º 
1907/2006 (REACH). Esta modificação resultou numa lacuna específica no que diz 
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respeito às condições de proteção da confidencialidade de informações importantes de 
ordem técnica que beneficiem de direitos de propriedade intelectual. A reformulação 
elimina esta lacuna.

- O artigo 1.º da versão consolidada continha uma referência ao artigo 14.º da Diretiva 
1999/45/CE (fichas de segurança), mas foi revogado pelo artigo 140.º do Regulamento 
REACH, uma vez que a regulamentação desses aspetos foi contemplada neste último ato, 
enquanto ato de base para toda a legislação sobre produtos químicos.

- O artigo 3.º, n.º 2, da versão consolidada, contém referências aos artigos 7.º, 8.º e 13.º da 
Diretiva 67/548/CE, mas todos estes artigos foram revogados pelo artigo 1.º, n.º 5, da 
Diretiva 2006/121/CE.

- A versão consolidada continha várias referências à Parte A do Anexo V da Diretiva
67/548/CEE (métodos de ensaio), mas estas referências foram substituídas pelo 
Regulamento (CE) n.º 440/2008 (que estabelece métodos de ensaio nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)) que contempla estes aspetos na sequência da 
revogação do referido anexo da Diretiva 67/548/CEE.

Devido à natureza destas adaptações e modificações, a relatora propõe que não sejam 
efetuadas alterações adicionais à proposta de reformulação da Diretiva 1999/45/CE relativa à 
classificação, embalagem e rotulagem das preparações perigosas. 


