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Alteração 43
Urszula Krupa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O presente regulamento deve garantir 
um nível elevado de protecção da saúde 
humana e do ambiente, bem como a livre 
circulação das substâncias e misturas 
químicas e reforçar, do mesmo passo, a 
competitividade e a inovação.

Suprimido

Or. pl

Alteração 44
Gyula Hegyi

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. 
Uma rotulagem mais rigorosa pode 
reforçar a confiança dos consumidores 
nos produtos químicos. A Comunidade 
deve liderar este processo para encorajar 
outros países a segui-la e para proporcionar 
vantagens competitivas à indústria da 
Comunidade.

Or. en

Justificação

A confiança na indústria química diminuiu nos últimos anos. Uma rotulagem mais rigorosa 
pode contribuir para reforçar a confiança dos consumidores nos produtos da indústria 
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química.

Alteração 45
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Por isso, é essencial harmonizar as 
disposições de classificação e rotulagem de 
substâncias e misturas na Comunidade, 
tendo em conta os critérios de classificação 
e as regras de rotulagem do GHS, bem 
como os 40 anos de experiência de 
implementação da legislação comunitária 
sobre substâncias químicas, a manutenção 
do nível de protecção possibilitado pelo 
sistema de harmonização de classificação e 
rotulagem, a classificação em classes de 
perigo ainda não incorporada no GHS e, 
por fim, as regras actuais sobre rotulagem e 
embalagem.

(8) Por isso, é essencial harmonizar as 
disposições de classificação e rotulagem de 
substâncias e misturas na Comunidade, 
tendo plenamente em conta os critérios de 
classificação e as regras de rotulagem do 
GHS, bem como os 40 anos de experiência 
de implementação da legislação 
comunitária sobre substâncias químicas, a 
manutenção do nível de protecção 
possibilitado pelo sistema de harmonização 
de classificação e rotulagem, a 
classificação em classes de perigo ainda 
não incorporada no GHS e, por fim, as 
regras actuais sobre rotulagem e 
embalagem.

Or. en

Justificação

A proposta de regulamento só atingirá o seu objectivo de harmonização se os critérios de 
classificação e as regras de rotulagem do GHS forem integralmente transpostos para a 
legislação comunitária. A toxicidade aguda de categoria 5 foi incluída no GHS, pelo que 
deve ser igualmente incorporada no presente regulamento. A não ser assim, o actual nível de 
protecção da legislação comunitária seria reduzido, pois muitas misturas deixariam de ser 
classificadas e rotuladas devido a uma mudança nos critérios de classificação.
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Alteração 46
Holger Krahmer

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A classificação pelo fornecedor, 
pelo facto de assegurar uma abordagem 
harmonizada das substâncias e misturas 
em toda a União Europeia, deve constituir 
um elemento-chave para garantir a livre 
circulação das mercadorias no mercado 
interno. A classificação deverá, por 
conseguinte, ser respeitada para todas as 
substâncias e misturas a que se aplica o 
presente regulamento. Os 
Estados-Membros deverão prever a 
classificação pelo fornecedor 
relativamente a todos os outros aspectos 
da classificação das substâncias químicas. 

Or. fr

Justificação

Um dos princípios-chave da presente legislação é a harmonização da classificação e da 
rotulagem das substâncias químicas e das misturas a fim de prevenir toda e qualquer 
distorção do mercado comum. A classificação pelo fabricante, tal como prevê o artigo 4.º do 
regulamento, é um dos princípios fundamentais para garantir uma classificação harmonizada 
em toda a União Europeia. Por esta razão, este princípio deveria ser aplicado, sem qualquer 
excepção, a todas as substâncias e misturas a que se aplica o presente regulamento.

Alteração 47
Urszula Krupa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para garantir que os clientes recebem 
a informação sobre os perigos, os 
fabricantes, importadores e utilizadores a 

(18) Para garantir que os clientes recebem 
informação fiável e transparente sobre os 
perigos, os fabricantes, importadores e 
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jusante devem proceder à embalagem e 
rotulagem das substâncias e misturas de 
acordo com a classificação determinada, e 
os distribuidores devem garantir que 
transferem a informação recebida, quer 
deixando a mesma rotulagem ou 
procedendo eles mesmos à rotulagem de 
acordo com o presente regulamento. 
Sempre que os distribuidores alterem o 
rótulo ou a embalagem de substâncias ou 
misturas, devem também ter a obrigação de 
classificar essa substância ou mistura de 
acordo com as disposições do presente 
regulamento.

utilizadores a jusante devem proceder à 
embalagem e rotulagem das substâncias e 
misturas de acordo com a classificação 
determinada, e os distribuidores devem 
garantir que transferem a informação 
recebida, quer deixando a mesma 
rotulagem ou procedendo eles mesmos à 
rotulagem de acordo com o presente 
regulamento. Sempre que os distribuidores 
alterem o rótulo ou a embalagem de 
substâncias ou misturas, devem também ter 
a obrigação de classificar essa substância 
ou mistura de acordo com as disposições 
do presente regulamento.

Or. pl

Alteração 48
Gyula Hegyi

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 
perigosas.

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

Or. en

Justificação

A presença de substâncias perigosas deve ser sempre mencionada no rótulo, mesmo nas 
misturas.
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Alteração 49
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Embora a classificação de qualquer 
substância ou mistura possa ser efectuada 
com base em informação disponível, a que 
for utilizada para efeitos do presente 
regulamento deve cumprir as disposições 
pertinentes do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006, as disposições em matéria de 
transporte ou os princípios ou os 
procedimentos internacionais de validação 
da informação, de forma a garantir a 
qualidade e a comparabilidade dos 
resultados e a coerência com outros 
requisitos internacionais ou comunitários. 
O mesmo deve aplicar-se quando o
fornecedor escolha gerar nova informação.

(21) A classificação de qualquer substância 
ou mistura pode ser efectuada com base em 
informação disponível. A informação a 
utilizar para efeitos do presente 
regulamento deve cumprir as disposições 
pertinentes do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006, as disposições em matéria de 
transporte ou os princípios ou os 
procedimentos internacionais de validação 
da informação, de forma a garantir a 
qualidade e a comparabilidade dos 
resultados e a coerência com outros 
requisitos internacionais ou comunitários. 
O mesmo deve aplicar-se quando o 
fornecedor escolha gerar nova informação.

Or. fr

Justificação

Convém deixar bem claro que todas as informações pertinentes disponíveis podem ser tidas 
em conta na classificação de uma substância ou mistura.

Alteração 50
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Aquando da realização ou do 
controlo de estudos de validação para a 
avaliação de ensaios sem utilização de 
animais, ou de métodos que reduzam o 
número de animais utilizados ou o seu 
sofrimento, será tida em conta a 
necessidade de classificar e rotular as 



PE402.685v01-00 8/93 AM\710142PT.doc

PT

substâncias em conformidade com o 
presente regulamento e a legislação de 
aplicação do GHS.

Or. en

Justificação

No passado, os estudos de validação nem sempre conseguiram garantir que os novos ensaios 
satisfizessem os requisitos de classificação, rotulagem e segurança. Isto pode atrasar a 
adopção de novos métodos alternativos e prolongar o recurso aos ensaios em animais, 
mesmo que existam métodos alternativos cientificamente válidos.

Alteração 51
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 24-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-B) Se os ensaios sem utilização de 
animais, ou os ensaios com animais que 
tenham sido aperfeiçoados para reduzir o 
número de animais utilizados ou o seu 
sofrimento, derem origem a dados que 
não sejam directamente compatíveis com 
alguns dos critérios de classificação e 
rotulagem definidos no âmbito do 
presente regulamento, mas que satisfaçam 
integralmente os requisitos de validação 
científica para efeitos de protecção da 
saúde humana e do ambiente, o presente 
regulamento deverá ser adaptado, sempre 
que isso se justificar do ponto de vista 
científico, a fim de garantir que os 
critérios de classificação e rotulagem não 
constituam um obstáculo à utilização dos 
métodos de ensaio em questão.

Or. en
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Justificação

Embora o GHS seja frequentemente referido como um método de ensaia neutro, é possível 
que métodos de ensaio alternativos (que apliquem o princípio de substituição, redução e 
aperfeiçoamento dos ensaios em animais) forneçam dados que não correspondam 
directamente aos critérios de classificação, muitos dos quais se referem a fenómenos in vivo 
ou remetem directamente para os efeitos em animais submetidos a ensaios. Por conseguinte, 
deveria ser possível adaptar critérios de classificação e de rotulagem que permitam ter em 
conta métodos, que, pela sua natureza, não envolvam ensaios em animais.

Alteração 52
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Será sempre necessária nova 
informação sobre os perigos físicos, 
excepto se os dados já existirem ou se 
estiver prevista uma derrogação na parte 2.

(25) Serão sempre necessários ensaios 
para determinar os perigos físicos de uma 
substância ou mistura, excepto se já 
existirem dados fiáveis e adequados ou se 
estiver prevista uma derrogação na parte 2.

Or. fr

Alteração 53
Amalia Sartori

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Para efeitos de classificação, não 
devem ser obtidos dados recorrendo a 
ensaios efectuados em humanos e primatas 
não humanos. Deve ser dada preferência e 
prioridade aos dados epidemiológicos 
disponíveis e fiáveis, bem como à 
experiência relativa aos efeitos de 
substâncias e misturas nos seres humanos 
(por exemplo, dados profissionais e 
provenientes de bases de dados sobre 
acidentes) relativamente aos dados 

(26) Para efeitos de classificação, não 
devem ser obtidos dados recorrendo a 
ensaios efectuados em primatas não 
humanos. Para efeitos unicamente de 
classificação, a obtenção de dados a partir 
de ensaios em seres humanos não é, em 
geral, aceitável e só deverá ser praticada 
quando não houver qualquer outra 
alternativa. Deve ser dada preferência e 
prioridade aos dados epidemiológicos 
disponíveis e fiáveis, bem como à 
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provenientes de estudos com animais 
sempre que demonstrem perigos não 
identificados nesses estudos. Os resultados 
de estudos realizados em animais devem 
ser comparados com os resultados dos 
dados relativos a seres humanos, 
recorrendo-se a pareceres de peritos para 
garantir a melhor protecção da saúde 
humana na avaliação dos dados com 
origem em humanos e animais.

experiência cientificamente válida relativa 
aos efeitos de substâncias e misturas nos 
seres humanos (por exemplo, dados 
profissionais e provenientes de bases de 
dados sobre acidentes) relativamente aos 
dados provenientes de estudos com animais 
sempre que demonstrem perigos não 
identificados nesses estudos. Os resultados 
de estudos realizados em animais devem 
ser comparados com os resultados dos 
dados relativos a seres humanos, 
recorrendo-se a pareceres de peritos para 
garantir a melhor protecção da saúde 
humana e uma classificação da substância 
ou mistura conforme com os seus efeitos 
reais na saúde humana.

Or. en

Justificação

Os ensaios em primatas não humanos deveriam ser proibidos para efeitos de classificação 
das substâncias e misturas. Os ensaios em humanos só deveriam ser permitidos em casos 
excepcionais para garantir a protecção da saúde humana. A nova formulação reflecte com 
maior clareza as disposições existentes relativas ao GHS e as directivas relativas às 
substâncias e preparações perigosas.

Alteração 54
Urszula Krupa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Uma vez que se reconhece que nem 
sempre é fácil ou simples aplicar à 
informação os critérios relativos às 
diferentes classes de perigo nem sempre é 
fácil nem simples, os fornecedores devem 
recorrer à ponderação de determinação de 
provas que envolva pareceres de 
especialistas para obter resultados 
adequados.

(29) Uma vez que se reconhece que nem 
sempre é fácil ou simples aplicar à 
informação os critérios relativos às 
diferentes classes de perigo, os 
fornecedores devem recorrer à ponderação 
de determinação de provas que envolva 
pareceres de especialistas e as conclusões
da investigação no domínio da 
ecotoxicologia para as misturas ou 
substâncias individualmente consideradas
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para obter resultados adequados.

Or. pl

Justificação

Os pareceres de especialistas devem ser completados com os resultados da investigação 
realizada.

Alteração 55
Urszula Krupa

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. Deve ser 
tida igualmente em conta a informação 
sobre os efeitos de natureza cancerígena, 
mutagénica, tóxica para a reprodução ou 
alérgica.

Or. pl

Justificação

Visa-se completar a lista dos efeitos. O considerando 22 da presente proposta coloca a tónica 
nestes factores.

Alteração 56
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É essencial que as substâncias e 
misturas comercializadas estejam bem 

(37) É essencial que as substâncias e 
misturas comercializadas estejam bem 
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identificadas, mas a Agência deve permitir 
que as empresas descrevam a identidade 
química de maneira a não pôr em risco a 
natureza confidencial do seu negócio, 
sempre que for preciso.

identificadas, mas a Agência deve permitir 
que as empresas descrevam a identidade 
química não perigosa de maneira a não pôr 
em risco a natureza confidencial do seu 
negócio, sempre que for preciso.

Or. en

Justificação

A perigosidade das substâncias não deve ser atenuada na rotulagem. O risco comercial só 
poderá ser utilizado como justificação para as substâncias não perigosas.

Alteração 57
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É essencial que as substâncias e 
misturas comercializadas estejam bem 
identificadas, mas a Agência deve permitir 
que as empresas descrevam a identidade 
química de maneira a não pôr em risco a 
natureza confidencial do seu negócio, 
sempre que for preciso.

(37) É essencial que as substâncias e 
misturas comercializadas estejam bem 
identificadas, mas a Agência deve permitir 
que as empresas descrevam a identidade 
química de determinadas substâncias de 
maneira a não pôr em risco a natureza 
confidencial do seu negócio, sempre que 
for preciso.

Or. en

Justificação

Não deveria ser possível esconder o nome das substâncias que suscitam grande preocupação, 
tais como as substâncias cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução, por 
razões de confidencialidade do negócio.
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Alteração 58
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A União Internacional de Química 
Pura e Aplicada (Iupac) é desde há muito 
tempo uma autoridade mundial em 
nomenclatura e terminologia química. A 
identificação das substâncias pela sua 
designação Iupac é prática comum em todo 
o mundo e constitui a base normal da sua 
identificação no contexto internacional e 
multilingue. Para efeitos do presente 
regulamento, convém utilizar estas 
designações.

(38) A União Internacional de Química 
Pura e Aplicada (Iupac) é desde há muito 
tempo uma autoridade mundial em 
nomenclatura e terminologia química. A 
identificação das substâncias pela sua 
designação Iupac é prática comum em todo 
o mundo e constitui a base normal da sua 
identificação no contexto internacional e 
multilingue. Para efeitos do presente 
regulamento, convém utilizar estas 
designações juntamente com o nome 
comum, se existir.

Or. en

Justificação

Muitos produtos químicos têm um nome comum, muito mais conhecido do que a designação 
Iupac, pelo que esse nome comum deve ser igualmente indicado.

Alteração 59
Gyula Hegyi

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 
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 

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

células germinativas ou categoria 1A ou 
1B de toxicidade reprodutiva, 
sensibilização respiratória, ou outros 
efeitos, numa base casuística. Devem ser 
igualmente incluídas as substâncias cujos 
efeitos de desregulação endócrina tenham 
sido comprovados. 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. As 
substâncias PBT, mPmB ou de toxicidade 
aguda de categoria 5 deverão ser 
incluídas no presente regulamento numa 
fase posterior. A Comissão dispõe de um 
prazo de cinco anos para apresentar 
critérios pormenorizados para a 
classificação das substâncias que 
provoquem desregulação endócrina.

Or. en

Justificação

A rotulagem, sempre que houver dados disponíveis, das substâncias químicas persistentes, 
bioacumuláveis e tóxicas e das substâncias que provocam desregulação endócrina é essencial 
para os consumidores. A Comissão deverá apresentar critérios para a classificação destas 
últimas.

Alteração 60
Urszula Krupa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) Os Estados-Membros, para criar 
pontos de contacto para informação sobre 
substâncias e misturas perigosas, devem 
nomear os organismos responsáveis pela 
recepção da informação sobre a saúde 
humana, para além das autoridades 
competentes pela aplicação e pelo controlo 
do cumprimento do presente regulamento.

(52) Os Estados-Membros, para criar 
pontos de contacto para informação sobre 
substâncias e misturas perigosas, devem 
nomear os organismos responsáveis pela 
recepção e tratamento da informação e 
pela recolha de dados sobre a saúde 
humana, para além das autoridades 
competentes pela aplicação e pelo controlo 
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do cumprimento do presente regulamento.

Or. pl

Justificação

Não é apenas a recepção da informação que é importante para a saúde pública, mas também 
a recolha de uma grande quantidade de dados.

Alteração 61
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) Os Estados-Membros, para criar 
pontos de contacto para informação sobre 
substâncias e misturas perigosas, devem 
nomear os organismos responsáveis pela 
recepção da informação sobre a saúde 
humana, para além das autoridades 
competentes pela aplicação e pelo controlo 
do cumprimento do presente regulamento.

(52) Os Estados-Membros, para criar 
pontos de contacto para informação sobre 
substâncias e misturas perigosas, devem 
nomear os organismos responsáveis pela 
recepção da informação sobre a saúde 
humana, para além das autoridades 
competentes pela aplicação e pelo controlo 
do cumprimento do presente regulamento. 
A Comissão deverá disponibilizar ao 
público, através da Internet, a informação 
recebida.

Or. en

Justificação

A informação sobre as substâncias e as respectivas classificações deverá ser disponibilizada 
ao público de forma facilmente acessível.  
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Alteração 62
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n. º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) estabelecimento de uma lista de 
substâncias com uma classificação e 
rotulagem harmonizadas ao nível 
comunitário, na parte 3 do anexo VI;

d) estabelecimento e disponibilização ao 
público de uma lista de substâncias com 
uma classificação e rotulagem 
harmonizadas ao nível comunitário, na 
parte 3 do anexo VI;

Or. en

Justificação

A lista das substâncias e das respectivas classificações e rotulagens harmonizadas deverá ser 
disponibilizada ao público.

Alteração 63
Urszula Krupa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – n. º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) a substâncias e misturas destinadas a 
actividades de I&D, não comercializadas, 
desde que sejam utilizadas em condições 
controladas tais que minimizem a 
exposição como se estivessem classificadas 
como cancerígenas, mutagénicas em 
células germinativas ou tóxicas para a 
reprodução (CMR) da categoria 1A ou 1B, 
em conformidade com o anexo I.

d) a substâncias e misturas destinadas a 
actividades de I&D, não comercializadas, 
desde que sejam utilizadas em condições 
controladas tais que minimizem a 
exposição como se estivessem classificadas 
como cancerígenas, sensibilizantes,
mutagénicas em células germinativas ou 
tóxicas para a reprodução (CMR) da 
categoria 1A ou 1B, em conformidade com 
o anexo I.

Or. pl

Justificação

O objectivo desta alteração é incluir outras possíveis reacções do organismo a substâncias e 
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misturas. Todos estes efeitos são referidos no considerando 22 da proposta.

Alteração 64
Urszula Krupa

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) mistura significa a combinação de 
duas ou mais substâncias em 
determinadas proporções;

Or. pl

Alteração 65
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sempre que, no caso das classes de perigo 
referidas em 3.1, 3.4, 3.7, 3.8 e 4.1 do 
anexo I, essas classes sejam subdivididas 
com base na via de exposição ou na 
natureza dos efeitos, a substância ou 
mistura será classificada de acordo com 
essa subdivisão.

Sempre que, no caso das classes de perigo 
referidas em 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9
e 4.1 do anexo I, essas classes sejam 
subdivididas com base na via de exposição 
ou na natureza dos efeitos, a substância ou 
mistura será classificada de acordo com 
essa subdivisão.

Or. en

Justificação

Por razões de exaustividade - a carcinogenicidade em células germinativas, a 
mutagenicidade e a toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição repetida) podem ser 
diferenciadas com base na via de exposição.
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Alteração 66
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 3 – n. º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) classes de perigo 3.1 a 3.6, 3.7 efeitos 
nocivos para a função sexual e a fertilidade 
ou para o desenvolvimento, 3.8 efeitos 
diferentes de efeitos narcóticos, 3.9 e 3.10;

b) classes de perigo 3.1 que não de 
categoria 5, 3.2 a 3.6, 3.7 efeitos nocivos 
para a função sexual e a fertilidade ou para 
o desenvolvimento, 3.8 efeitos diferentes 
de efeitos narcóticos, 3.9 e 3.10;

Or. en

Justificação

A introdução da toxicidade aguda de categoria 5 não deverá alterar a definição de 
"perigoso" no regulamento, a fim de não afectar o âmbito de aplicação do regulamento 
REACH e de outros textos legislativos comunitários que utilizam esse termo.

Alteração 67
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 3 – n. º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) classes de perigo 3.1 a 3.6, 3.7 efeitos 
nocivos para a função sexual e a fertilidade 
ou para o desenvolvimento, 3.8 efeitos 
diferentes de efeitos narcóticos, 3.9 e 3.10;

b) classes de perigo 3.1 que não de 
categoria 5, 3.2 a 3.6, 3.7 efeitos nocivos 
para a função sexual e a fertilidade ou para 
o desenvolvimento, 3.8 efeitos diferentes 
de efeitos narcóticos, 3.9 e 3.10;

Or. en

Justificação

Embora seja importante aditar a toxicidade aguda de categoria de perigo 5, tal não deverá 
alterar a definição de "perigoso" no regulamento, a fim de não afectar o âmbito de aplicação 
do regulamento REACH e de outros textos legislativos comunitários que utilizam esse termo.
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Alteração 68
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão poderá vir a desenvolver 
mais subdivisões para as classes de perigo 
com base na via de exposição ou na 
natureza dos efeitos e, em consequência, 
deverá alterar o segundo parágrafo do n.º 1. 
Essas medidas, necessárias para a alteração 
de elementos não essenciais do presente 
regulamento, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 54.º.

3. A Comissão poderá vir a desenvolver e 
introduzir mais subdivisões para as classes 
de perigo, se tal for acordado a nível 
internacional, com base na via de 
exposição ou na natureza dos efeitos e, em 
consequência, deverá alterar o segundo 
parágrafo do n.º 1. Essas medidas, 
necessárias para a alteração de elementos 
não essenciais do presente regulamento, 
serão adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 54.º.

Or. en

Justificação

Necessidade de visar sempre a coerência com o objectivo de harmonização a nível mundial.

Alteração 69
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 1 –parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com o título II, os 
fabricantes, importadores e utilizadores a 
jusante devem proceder à classificação de 
substâncias ou misturas antes da sua 
colocação no mercado.

1. Em conformidade com o título II, os 
fabricantes e importadores devem proceder 
à classificação de substâncias ou misturas 
antes da sua colocação no mercado.

Or. en
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Justificação

Por uma questão de clareza. Os utilizadores a jusante têm responsabilidades específicas no 
âmbito do REACH que não abrangem o sistema de C&R. Contudo, um utilizador a jusante 
que utilizar uma substância para produzir uma mistura para fornecimento passa a ser 
fabricante com responsabilidades de C&R.

Alteração 70
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) toda a nova informação científica 
fiável.

Or. en

Justificação

A informação relativa às substâncias deve ser actualizada com os dados científicos mais 
recentes.

Alteração 71
Avril Doyle

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se não houver dados disponíveis sobre a 
própria mistura, do tipo referido no n.º 1, o 
fornecedor utilizará outra informação 
disponível sobre as substâncias 
individualmente consideradas e sobre 
ensaios efectuados com misturas 
semelhantes que também podem ser 
considerados importantes para determinar 
se a mistura é perigosa ou não, desde que 
tenha podido determinar se essa 
informação é adequada e fiável para os 
efeitos da avaliação prevista no n.º 4 do 

5. Se não houver dados disponíveis sobre a 
própria mistura, do tipo referido no n.º 1, o 
fornecedor utilizará toda a informação 
disponível sobre as substâncias 
individualmente consideradas e as misturas 
ou sobre misturas no quadro de um grupo 
de misturas analogamente relacionadas
que também possa ser considerada 
importante para determinar se a mistura é 
perigosa ou não, desde que tenha podido 
determinar se essa informação é adequada 
e fiável para os efeitos da avaliação 
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artigo 9.º. prevista no n.º 4 do artigo 9.º.

Or. en

Justificação

Para efeitos de aplicação dos pareceres de peritos e de ponderação da suficiência da prova, 
previsto na parte 1, secção 1.1.1, do anexo I, é necessário recolher os dados disponíveis 
sobre as misturas no quadro de um grupo de misturas analogamente relacionadas. Nem toda 
a informação referida no n.º 1 é obtida a partir de "ensaios" (no sentido convencional), 
nomeadamente a prevista na alínea b), pelo que a referência a informação sobre ensaios deve 
ser suprimida.

Alteração 72
Amalia Sartori

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 7 – n.º2

Texto da Comissão Alteração

2. Não serão realizados ensaios em seres 
humanos e primatas não humanos para 
efeitos do presente regulamento.

2. Os ensaios em seres humanos para 
efeitos unicamente do presente 
regulamento não são, em geral, aceitáveis 
e só devem ser efectuados quando não 
houver outras alternativas para garantir a 
melhor protecção possível da saúde 
humana e a classificação de uma 
substância ou mistura em função dos seus 
efeitos sobre a saúde humana.

Não serão realizados ensaios em primatas 
não humanos para efeitos do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A fim de proteger a saúde humana e de proceder a uma classificação precisa das substâncias 
e misturas, pode ser necessário efectuar ensaios em seres humanos (por exemplo, ensaios 
epicutâneos) para obter informação sobre os efeitos reais na saúde humana. No entanto, 
estes ensaios devem limitar-se aos casos para os quais não existem alternativas. Não deverão 
ser permitidos ensaios em primatas não humanos para efeitos do presente regulamento.
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Alteração 73
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os estudos de validação para avaliar 
os ensaios que não utilizem animais, ou 
métodos que reduzam o número de 
animais utilizados ou o seu sofrimento, 
deverão ser concebidos de molde a 
garantir que os novos métodos de ensaio 
têm em consideração os requisitos do 
presente regulamento e de outras 
legislações similares que implementem o 
Sistema Geral Harmonizado de 
Classificação e Rotulagem de Substâncias 
Químicas noutras jurisdições, para que os 
requisitos de classificação e rotulagem 
não constituam um entrave à substituição, 
redução e aperfeiçoamento dos ensaios 
com animais.

Or. en

Justificação

No passado, os estudos de validação nem sempre conseguiram garantir que os novos ensaios 
satisfizessem os requisitos de classificação, rotulagem e segurança. Isto pode atrasar a 
adopção de novos métodos alternativos e prolongar o recurso aos ensaios em animais, 
mesmo que existam métodos alternativos cientificamente válidos.

Alteração 74
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 7 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Sempre que existir suficiente 
justificação científica, e a fim de 
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minimizar os ensaios em animais, a 
Comissão adoptará o presente 
regulamento em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 54.º, a 
fim de garantir que os critérios de 
classificação e rotulagem não constituam 
um obstáculo à substituição, redução e 
aperfeiçoamento dos ensaio em animais.

Or. en

Justificação

Embora o GHS seja frequentemente referido como um método de ensaio neutro, é possível 
que métodos de ensaio alternativos (que apliquem o princípio de substituição, redução e 
aperfeiçoamento dos ensaios em animais) forneçam dados que não correspondam 
directamente aos actuais critérios de classificação, muitos dos quais se referem a fenómenos 
in vivo ou remetem directamente para os efeitos em animais submetidos a ensaios. Por 
conseguinte, deveria ser possível adaptar os critérios de classificação e de rotulagem para 
abranger métodos, que, pela sua natureza, não envolvam ensaios em animais.

Alteração 75
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os ensaios realizados para efeitos do 
presente regulamento, serão realizados na 
substância ou na mistura, na forma em que 
é utilizada ou razoavelmente se espera que 
seja utilizada após a sua colocação no 
mercado.

4. Os ensaios realizados para efeitos do 
presente regulamento, serão realizados na 
substância ou na mistura, na forma em que 
se destina a ser utilizada ou na forma e/ou 
estado físico em que é colocada no 
mercado.

Or. en

Justificação

Por coerência com o texto do GHS, que refere, na alínea b) do ponto 1.3.3.1.1, que a 
avaliação é feita com base no produto efectivamente utilizado.
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Alteração 76
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Contudo, se essa informação não permitir a 
aplicação dos princípios de extrapolação, o 
fornecedor deve avaliar a informação 
aplicando o outro ou os outros métodos 
descritos em cada ponto da parte 3 e da 
parte 4 do anexo I.

Contudo, se essa informação não permitir a 
aplicação dos princípios de extrapolação e 
os pareceres de peritos não justificarem 
uma derrogação a esses princípios, o 
fornecedor deve avaliar a informação 
aplicando o outro ou os outros métodos 
descritos em cada ponto da parte 3 e da 
parte 4 do anexo I.

Or. en

Justificação

Por coerência com o texto do GHS sobre os pareceres de peritos (ponto 1.3.2.4.8 do Livro 
Púrpura), que refere que, para classificar as misturas, é necessário solicitar pareceres de 
peritos em diferentes sectores a fim de garantir que a informação existente possa ser utilizada 
no maior número possível de misturas para proteger a saúde humana e o ambiente.

Alteração 77
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Ao avaliar a informação, o 
fabricante ou importador terá em conta 
informação adicional, tal como a forma 
e/ou estado físico em que a substância ou 
mistura é utilizada após a sua colocação 
no mercado, podendo ajustar a 
classificação em função dessa 
informação. Para efeitos da classificação 
da substância ou mistura, serão tomados 
em consideração o manuseamento e a 
utilização normais.
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Or. en

Justificação

Por coerência com o actual nível de protecção, deve adoptar-se o princípio do 
manuseamento e da utilização como uma "remanescência" de legislação comunitária 
existente, como é o caso, por exemplo, da categoria "perigoso para a camada do ozono".

Alteração 78
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No respeito do n.º 3 e das seguintes 
condições, o fornecedor pode fixar os 
limites específicos de concentração que, 
atingidos ou ultrapassados por uma 
substância presente noutra substância ou 
mistura enquanto impureza, aditivo ou 
constituinte individual, determinam a 
classificação dessa substância ou mistura 
como perigosa:

1. No respeito do n.º 3 e das seguintes 
condições, o fornecedor pode fixar os 
limites específicos de concentração que, 
atingidos ou ultrapassados por uma 
substância presente noutra substância ou 
mistura enquanto impureza identificada, 
aditivo ou constituinte individual, 
determinam a classificação dessa 
substância ou mistura como perigosa:

a) se houver informação que demonstre 
que o perigo de uma substância presente 
será evidente abaixo do limite de 
concentração fixado para qualquer classe 
de perigo na parte 2 do anexo I ou abaixo 
do limites de concentração genéricos 
fixados para qualquer classe de perigo nas 
partes 3 a 5 do anexo I;

a) se houver informação que demonstre 
que o perigo de uma substância presente 
será evidente abaixo do limite de 
concentração fixado para qualquer classe 
de perigo na parte 2 do anexo I ou abaixo
do limites de concentração genéricos 
fixados para qualquer classe de perigo nas 
partes 3 a 5 do anexo I;

b) em casos excepcionais, se houver 
informação sobre uma substância 
classificada perigosa que se encontre 
presente acima do limite de concentração 
fixado para qualquer classe de perigo na 
parte 2 do anexo I ou acima dos limites de 
concentração genéricos fixados para 
qualquer classe de perigo nas partes 3 a 5 
do anexo I, mas houver dados concludentes 
que demonstrem que o perigo dessa 

b) se houver informação sobre uma 
substância classificada perigosa que se 
encontre presente acima do limite de 
concentração fixado para qualquer classe 
de perigo na parte 2 do anexo I ou acima 
dos limites de concentração genéricos 
fixados para qualquer classe de perigo nas 
partes 3 a 5 do anexo I, mas houver dados 
concludentes que demonstrem que o perigo 
dessa substância não é evidente.
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substância não é evidente.

Or. en

Justificação

(i) "impureza identificada" - exequibilidade, em particular para substâncias complexas, e 
coerência com o objectivo da presente legislação; (ii) "em casos excepcionais" - coerência 
com o texto do GHS, ponto 1.3.3.2.3.

Alteração 79
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 10 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O fornecedor fixa os limites de 
concentração em função dos critérios 
estabelecidos nas orientações 
disponibilizadas pela Agência e inclui a 
respectiva justificação na notificação, em 
conformidade com o inventário de 
classificação e rotulagem, ou no registo, 
nos termos do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006.

Or. en

Justificação

Por coerência com os limites de concentração específicos do fornecedor e a notificação do 
factor M, tal como proposto inicialmente na versão Internet do Anexo I, parte 1, ponto 
1.1.4.3, e no texto do GHS, ponto 1.3.3.2.4.
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Alteração 80
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O valor-limite referido nos n.ºs 1 e 2
será o mais baixo dos seguintes:

3. O valor-limite referido nos n.ºs 1 e 2
deverá ser um dos seguintes:

a) os valores-limites genéricos 
especificados no quadro 1.1 da parte 1 do 
anexo I;

a) os limites de concentração específicos 
estabelecidos na parte 3 do anexo VI, ou

b) quaisquer limites de concentração
específicos estabelecidos na parte 3 do 
anexo VI ou no inventário de classificação 
e rotulagem referido no artigo 43.º;

b) os limites de concentração estabelecidos 
no inventário de classificação e rotulagem 
referido no artigo 43.º, se tiver sido 
concluído um acordo neste sentido entre 
os autores da notificação, ou
b-B) os valores-limite genéricos referidos 
na parte 1, quadro 1.1, do anexo I, se os 
limites de concentração referidos nas 
alíneas a) e b) não estiverem disponíveis;

c) quaisquer concentrações fixadas nas 
respectivas secções da parte 2 do anexo I 
ou quaisquer limites de concentração 
genéricos aplicáveis à classificação nas 
respectivas secções das partes 3 a 5 do 
anexo I, se os limites de concentração 
específicos referidos na alínea b) não 
estiverem disponíveis.

c) quaisquer concentrações fixadas nas 
respectivas secções da parte 2 do anexo I 
ou quaisquer limites de concentração 
genéricos aplicáveis à classificação nas 
respectivas secções das partes 3 a 5 do 
anexo I, se os limites de concentração 
específicos referidos nas alíneas a), b) ou 
b-A) não estiverem disponíveis.

Or. fr

Justificação

Com a redacção que tem actualmente, o texto conduziria automaticamente aos valores-limite 
mais baixos, sem necessidade de justificação. No passado, houve uma justificação para 
estabelecer limites de concentração específicos das substâncias superiores aos limites 
genéricos.
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Alteração 81
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 12 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) se existir informação adequada e fiável 
que demonstre a possível ocorrência de 
efeitos sinérgicos ou antagonistas entre as 
substâncias presentes numa mistura cuja 
avaliação foi decidida com base na 
informação existente sobre as substâncias 
nela presentes.

c) se existir informação adequada e fiável 
que demonstre a possível ocorrência de 
efeitos sinérgicos ou antagonistas entre as 
substâncias presentes numa mistura.

Or. fr

Alteração 82
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A classificação de uma mistura não será 
afectada se a avaliação da informação 
indicar o seguinte:

1. A classificação de uma mistura não será 
afectada se a avaliação da informação 
indicar que as substâncias na mistura 
podem sofrer uma autopolimerização, 
formando oligómeros ou polímeros.

a) que as substâncias na mistura reagem 
lentamente com gases atmosféricos, em 
particular, oxigénio, dióxido de carbono e 
vapor de água, para formar substâncias 
diferentes;
b) que as substâncias na mistura reagem 
muito lentamente com outras substâncias 
na mistura, para formar substâncias 
diferentes;
c) que as substâncias na mistura podem 
sofrer uma autopolimerização, formando 
oligómeros ou polímeros.

Or. en
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Justificação

O facto de as substâncias numa mistura poderem reagir para formar outras substâncias deve 
ser tido em conta na classificação.

Alteração 83
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 14 – n.º 1 – alíneas a) e b)

Texto da Comissão Alteração

a) que as substâncias na mistura reagem 
lentamente com gases atmosféricos, em 
particular, oxigénio, dióxido de carbono e 
vapor de água, para formar substâncias 
diferentes;

a) que as substâncias na mistura reagem 
lentamente com gases atmosféricos, em 
particular, oxigénio, dióxido de carbono e 
vapor de água, para formar substâncias 
não perigosas diferentes;

b) que as substâncias na mistura reagem 
muito lentamente com outras substâncias 
na mistura, para formar substâncias 
diferentes;

b) que as substâncias na mistura reagem 
muito lentamente com outras substâncias 
na mistura, para formar substâncias não 
perigosas diferentes;

Or. en

Justificação

A possibilidade de formação de substâncias perigosas diferentes será mencionada no rótulo.

Alteração 84
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos termos do n.º 3, sempre que o 
fornecedor de uma substância ou mistura 
possa razoavelmente vir a ter 
conhecimento de nova informação 
científica ou técnica que considere 
adequada e fiável para efeitos da avaliação 

1. Nos termos do n.º 3, sempre que o 
fornecedor de uma substância ou mistura 
venha a ter conhecimento de nova 
informação científica ou técnica que 
considere adequada e fiável para efeitos da 
avaliação prevista no presente capítulo e 
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prevista no presente capítulo e que 
implique uma alteração na classificação da 
substância ou mistura, deve realizar nova 
avaliação dessa informação, em 
conformidade com o presente capítulo.

que implique uma alteração na 
classificação da substância ou mistura, 
deve realizar nova avaliação dessa 
informação, em conformidade com o 
presente capítulo.

Or. en

Justificação

Exequibilidade.

Alteração 85
Johannes Blokland

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos termos do n.º 3, sempre que o 
fornecedor de uma substância ou mistura 
possa razoavelmente vir a ter 
conhecimento de nova informação 
científica ou técnica que considere 
adequada e fiável para efeitos da avaliação 
prevista no presente capítulo e que 
implique uma alteração na classificação da 
substância ou mistura, deve realizar nova 
avaliação dessa informação, em 
conformidade com o presente capítulo.

1. Nos termos do n.º 3, sempre que o 
fornecedor de uma substância ou mistura 
venha a ter conhecimento de nova 
informação científica ou técnica que 
considere adequada e fiável para efeitos da 
avaliação prevista no presente capítulo e 
que implique uma alteração na 
classificação da substância ou mistura, 
deve realizar nova avaliação dessa 
informação, em conformidade com o 
presente capítulo.

Or. en

Justificação

A fim de melhorar a exequibilidade.
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Alteração 86
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 17 – n.º 1 – alíneas d) a h)

Texto da Comissão Alteração

d) se necessário, pictogramas de perigo em 
conformidade com o artigo 19.º;

d) pictogramas de perigo em conformidade 
com o artigo 19.º;

e) se necessário, palavras-sinal em 
conformidade com o artigo 20.º;

e) palavras-sinal em conformidade com o 
artigo 20.º;

f) se necessário, frases de perigo em 
conformidade com o artigo 21.º;

f) frases de perigo em conformidade com o 
artigo 21.º;

g) se necessário, frases de prudência em 
conformidade com o artigo 22.º;

g) frases de prudência em conformidade 
com o artigo 22.º;

h) se necessário, uma secção de 
informação suplementar em conformidade 
com o artigo 27.º;

h) uma secção de informação suplementar 
em conformidade com o artigo 27.º;

Or. en

Justificação

A classificação deve processar-se sempre em função do artigo relevante e não apenas "se 
necessário".

Alteração 87
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 18 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se o nome segundo a nomenclatura Iupac 
exceder 100 caracteres, pode ser utilizado 
um nome comum desde que a notificação 
prevista no artigo 41.º inclua o nome da 
nomenclatura Iupac e o nome comum 
utilizado.

Caso exista, o nome comum deve ser 
igualmente indicado. Se o nome segundo a 
nomenclatura Iupac exceder 100 
caracteres, pode ser utilizado um nome 
comum desde que a notificação prevista no 
artigo 41.º inclua o nome da nomenclatura 
Iupac e o nome comum utilizado. 

Or. en
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Justificação

Muitos produtos químicos têm um nome comum, muito mais conhecido do que a designação 
IUPAC, pelo que esse nome comum deve ser igualmente indicado.

Alteração 88
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 18 – n. º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) identidade de todas as substâncias na 
mistura que contribuem para a toxicidade 
aguda, corrosão cutânea ou lesões oculares 
graves, mutagenicidade em células 
germinativas, carcinogenicidade, 
toxicidade reprodutiva, sensibilização 
respiratória ou cutânea, ou ainda toxicidade 
para órgãos-alvo específicos (Stot).

b) identidade de todas as substâncias na 
mistura que contribuem para a 
classificação da mistura no que diz 
respeito à toxicidade aguda, corrosão 
cutânea ou lesões oculares graves, 
mutagenicidade em células germinativas, 
carcinogenicidade, toxicidade reprodutiva, 
sensibilização respiratória ou cutânea, ou 
ainda toxicidade para órgãos-alvo 
específicos (Stot).

Or. en

Justificação

Por razões de clareza - coerência com o texto do n.º 3, último parágrafo, do artigo 18.º.

Alteração 89
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 18 – n. º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) identidade de todas as substâncias na 
mistura que contribuem para a toxicidade 
aguda, corrosão cutânea ou lesões oculares 
graves, mutagenicidade em células 
germinativas, carcinogenicidade, 
toxicidade reprodutiva, sensibilização 

b) identidade de todas as substâncias na 
mistura que contribuem para a toxicidade 
aguda, corrosão cutânea ou lesões oculares 
graves, mutagenicidade em células 
germinativas, carcinogenicidade, 
toxicidade reprodutiva, sensibilização 
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respiratória ou cutânea, ou ainda toxicidade 
para órgãos-alvo específicos (Stot).

respiratória ou cutânea, ou ainda toxicidade 
para órgãos-alvo específicos (Stot), ou das 
substâncias cujos efeitos de desregulação 
endócrina tenham sido comprovados.

Or. en

Justificação

A rotulagem dos produtos químicos que provocam desregulação endócrina, sempre que 
existirem dados disponíveis, é essencial para o consumidor. 

Alteração 90
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O pictograma de perigo relevante para 
cada classificação específica é definido nos 
quadros que indicam quais os elementos do 
rótulo exigidos para cada classe de perigo 
nas partes 2, 3 e 4 do anexo I.

3. O pictograma de perigo relevante para 
cada classificação específica é definido nos 
quadros que indicam quais os elementos do 
rótulo exigidos para cada classe de perigo 
do anexo I.

Or. en

Justificação

Devem poder utilizar-se pictogramas de perigo para todas as classes de perigo do anexo I e 
não apenas para as classes das partes 2 a 4.

Alteração 91
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O pictograma de perigo relevante para 3. O pictograma de perigo relevante para 
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cada classificação específica é definido nos 
quadros que indicam quais os elementos do 
rótulo exigidos para cada classe de perigo 
nas partes 2, 3 e 4 do anexo I.

cada classificação específica é definido nos 
quadros que indicam quais os elementos do 
rótulo exigidos para cada classe de perigo 
do anexo I.

Or. en

Justificação

Devem poder utilizar-se pictogramas de perigo para todas as classes de perigo do anexo I e 
não apenas para as classes das partes 2 a 4.

Alteração 92
Jens Holm

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O pictograma de perigo relevante para 
cada classificação específica é definido nos 
quadros que indicam quais os elementos do 
rótulo exigidos para cada classe de perigo 
nas partes 2, 3 e 4 do anexo I.

3. O pictograma de perigo relevante para 
cada classificação específica é definido nos 
quadros que indicam quais os elementos do 
rótulo exigidos para cada classe de perigo 
do anexo I.

Or. en

Justificação

Segue a lógica da alteração à parte 5 do anexo I, apresentada pelo mesmo autor. O facto de 
não serem especificadas as partes do anexo I não exclui a possibilidade de se utilizarem 
pictogramas para classes de perigo suplementares na UE.
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Alteração 93
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O rótulo incluirá as frases de perigo 
pertinentes que descrevem a natureza dos 
perigos de uma substância ou mistura 
perigosa, incluindo, se necessário, o grau 
de perigo.

1. O rótulo incluirá as frases de perigo 
pertinentes que descrevem a natureza dos 
perigos de uma substância ou mistura 
perigosa, incluindo, sempre que tal se 
aplicar, o grau de perigo.

Or. en

Justificação

O que está em causa não é a eventual necessidade da inclusão do grau de perigo, mas a 
determinação dos casos em que essa distinção se aplica. 

Alteração 94
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Às substâncias ou misturas classificadas 
em conformidade com a parte 5 do anexo I, 
aplica-se o seguinte:

Para as substâncias ou misturas 
classificadas em conformidade com a parte 
5 do anexo I, os elementos de rotulagem
devem ser colocados na secção dedicada às 
informações suplementares referida no 
artigo 27.º 

a) não será incluído um pictograma de 
perigo no rótulo;

b) as palavras-sinal, frases de perigo e 
frases de prudência devem ser colocadas
na secção dedicada às informações 
suplementares referida no artigo 27.º.

Or. en
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Justificação

Deve ser igualmente possível utilizar pictogramas de perigo nos rótulos das substâncias ou 
misturas classificadas em conformidade com a parte 5 do anexo I.

Alteração 95
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Às substâncias ou misturas classificadas 
em conformidade com a parte 5 do anexo I, 
aplica-se o seguinte:

Para as substâncias ou misturas 
classificadas em conformidade com a parte 
5 do anexo I, os elementos de rotulagem
devem ser colocados na secção dedicada às 
informações suplementares referida no 
artigo 27.º 

a) não será incluído um pictograma de 
perigo no rótulo;

b) as palavras-sinal, frases de perigo e 
frases de prudência devem ser colocadas
na secção dedicada às informações 
suplementares referida no artigo 27.º.

Or. en

Justificação

Deve ser igualmente possível utilizar pictogramas de perigo nos rótulos das substâncias ou 
misturas classificadas em conformidade com a parte 5 do anexo I.

Alteração 96
Jens Holm

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Às substâncias ou misturas classificadas 
em conformidade com a parte 5 do anexo I, 

Para as substâncias ou misturas 
classificadas em conformidade com a parte 
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aplica-se o seguinte: 5 do anexo I, os elementos de rotulagem
devem ser colocados na secção dedicada às 
informações suplementares referida no 
artigo 27.º 

a) não será incluído um pictograma de 
perigo no rótulo;
b) as palavras-sinal, frases de perigo e 
frases de prudência devem ser colocadas
na secção dedicada às informações 
suplementares referida no artigo 27.º.

Or. en

Alteração 97
Anne Ferreira

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 23 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) as palavras-sinal, frases de perigo e 
frases de prudência devem ser colocadas
na secção dedicada às informações 
suplementares referida no artigo 27.º.

b) os elementos da rotulagem devem ser
colocados na secção do rótulo dedicada às 
informações suplementares referida no 
artigo 27.º.

Or. fr

Justificação

A fim de garantir a coerência da nova política europeia no domínio da química, é essencial 
que o nível da tomada em consideração das substâncias que suscitam grande preocupação 
seja compatível. Nesta óptica, a introdução de obrigações de rotulagem permitiria 
igualmente: 
(i) aumentar a eficácia da estratégia da UE de redução dos riscos relativamente aos PBT/ 
mPmB; 
(ii) garantir um nível de informação homogéneo e adequado sobre o nível de risco das 
substâncias que suscitam grande preocupação; e
(iii) reforçar a credibilidade do sistema de classificação e de rotulagem dos produtos 
químicos.
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Alteração 98
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se o fornecedor de uma substância ou 
mistura puder demonstrar que a 
identificação da identidade química no 
rótulo de uma substância ou mistura põe 
em perigo a natureza confidencial do seu 
negócio, em especial em termos de 
propriedade intelectual, pode apresentar 
um pedido à Agência para usar apenas um 
identificador do produto que refira essa 
substância ou mistura com um nome que 
identifique apenas os grupos químicos 
funcionais mais importantes ou um nome 
comum.

1. Se o fornecedor de uma substância ou 
mistura puder demonstrar que a 
identificação da identidade química no 
rótulo de uma substância ou mistura não 
perigosas põe em perigo a natureza 
confidencial do seu negócio, em especial 
em termos de propriedade intelectual, pode 
apresentar um pedido à Agência para usar 
apenas um identificador do produto que 
refira essa substância ou mistura com um 
nome que identifique apenas os grupos 
químicos funcionais mais importantes ou 
um nome comum.

Or. en

Justificação

A perigosidade das substâncias não deve ser atenuada na rotulagem. O risco comercial só 
poderá ser utilizado como justificação para as substâncias não perigosas.

Alteração 99
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 26 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O n.º 1 não se aplica a substâncias 
que tenham sido identificadas como 
substâncias que preenchem os critérios 
referidos no artigo 57.º do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006.

Or. en
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Justificação

Não deveria ser possível esconder o nome das substâncias que suscitam grande preocupação, 
tais como as substâncias cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução, por 
razões de confidencialidade do negócio.

Alteração 100
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Agência pode solicitar mais 
informações ao requerente se essas 
informações forem necessárias para tomar 
uma decisão. A Agência informará o 
requerente da sua decisão no prazo de 6 
semanas a partir da entrega do pedido ou 
da recepção da informação complementar 
solicitada. Se a Agência não tomar 
qualquer decisão no prazo estipulado, 
considera-se autorizada a utilização do 
nome pedido.

3. A Agência pode solicitar mais 
informações ao requerente se essas 
informações forem necessárias para tomar 
uma decisão. A Agência informará o 
requerente da sua decisão no prazo de 6 
semanas a partir da entrega do pedido ou 
da recepção da informação complementar 
solicitada.

Or. en

Justificação

A margem de manobra da Comissão não deverá pôr em perigo a saúde dos cidadãos.

Alteração 101
Johannes Blokland

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 26 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se a Agência não aceitar o pedido, 
informará o fabricante ou importador 
pelo menos 4 semanas antes da data 
prevista para a publicação das 
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informações. Em conformidade com os 
artigos 92.º e 93.º do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006, é possível interpor recurso 
da decisão de não-aceitação do pedido.
Este recurso terá um efeito suspensivo e 
os dados não serão publicados.

Or. en

Justificação

A fim de prever o direito de recurso para os fabricantes e importadores.

Alteração 102
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 26 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se a Agência não aceitar o pedido, 
informará o fabricante ou importador 
pelo menos 4 semanas antes da data 
prevista para a publicação das 
informações. Em conformidade com os 
artigos 92.º e 93.º do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006, é possível interpor recurso 
da decisão de não-aceitação do pedido. 
Este recurso terá um efeito suspensivo e 
os dados não serão publicados.

Or. en

Justificação

Direito de recurso; protecção das informações comerciais de carácter confidencial.
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Alteração 103
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O fornecedor pode incluir, na secção 
correspondente às informações 
suplementares do rótulo, informação 
suplementar para além da referida nos n.ºs 
1 e 2, desde que essa informação não 
dificulte ainda mais a identificação dos 
elementos do rótulo referidos nas alíneas a) 
a g) do n.º 1 do artigo 17.º, desde que 
acrescente informação e não contradiga ou 
torne duvidosa a validade da informação 
especificada por esses mesmos elementos.

3. O fornecedor pode incluir, na secção 
correspondente às informações 
suplementares do rótulo, informação 
suplementar para além da referida nos n.ºs 
1 e 2, desde que essa informação não 
dificulte ainda mais a identificação dos 
elementos do rótulo referidos nas alíneas a) 
a g) do n.º 1 do artigo 17.º, desde que 
acrescente informação e não contradiga ou 
torne duvidosa a validade da informação 
especificada por esses mesmos elementos. 
É proibida toda e qualquer informação 
susceptível de induzir em erro ou 
informação suplementar relativa a falsos 
efeitos na saúde ou no ambiente.

Or. en

Justificação

Há que evitar toda a informação falsa e susceptível de induzir em erro.

Alteração 104
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. No rótulo das substâncias ou misturas 
vendidas ao público em geral, deve figurar 
uma fase de prudência relativa à 
eliminação dessa substância ou mistura, se 
for caso disso.

2. No rótulo das substâncias ou misturas 
vendidas ao público em geral, deve figurar 
uma fase de prudência relativa à 
eliminação dessa substância ou mistura.

Or. en
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Justificação

Não está em causa a eventual necessidade de incluir uma fase de prudência, pois esta deve 
ser sempre incluída. 

Alteração 105
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O rótulo das embalagens de conteúdo 
igual ou inferior a 125 ml, não precisa de 
ter indicação de frases de perigo ou de 
prudência, se a substância ou mistura for 
classificada como:

Suprimido

a) gás inflamável de categoria 2;

b) líquido inflamável de categoria 2 ou 3;
c) sólido inflamável de categoria 1 ou 2;

d) substâncias que, em contacto com a 
água, libertam gases inflamáveis de 
categoria 2 ou 3;

e) líquido comburente de categoria 2 ou 3;

f) sólido comburente de categoria 2 ou 3;

g) gravemente tóxico de categoria 4, se as 
substâncias ou misturas não forem 
fornecidas ao grande público;

h) irritante cutâneo de categoria 2;

i) irritante ocular de categoria 2;

j) gravemente perigoso para o ambiente 
aquático de categoria 1;

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

Or. en
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Justificação

Se as frases de perigo ou de prudência podem ser aplicadas aos rótulos das embalagens de 
substâncias ou misturas de categoria 1 de conteúdo igual ou inferior a 125 ml, o mesmo se 
deve aplicar às substâncias ou misturas classificadas em categorias inferiores.  

Alteração 106
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O rótulo das embalagens de conteúdo 
igual ou inferior a 125 ml, não precisa de 
ter indicação de frases de perigo ou de 
prudência, se a substância ou mistura for 
classificada como:

1. O rótulo das embalagens de conteúdo 
igual ou inferior a 100 ml, não precisa de 
ter indicação de frases de perigo ou de 
prudência, se a substância ou mistura for 
classificada como:

a) gás inflamável de categoria 2; a) gás inflamável de categoria 2;

b) líquido inflamável de categoria 2 ou 3; b) líquido inflamável de categoria 2 ou 3;

c) sólido inflamável de categoria 1 ou 2; c) sólido inflamável de categoria 2;

d) substâncias que, em contacto com a 
água, libertam gases inflamáveis de 
categoria 2 ou 3;

d) substâncias que, em contacto com a 
água, libertam gases inflamáveis de 
categoria 2 ou 3;

e) líquido comburente de categoria 2 ou 3; e) líquido comburente de categoria 2 ou 3;

f) sólido comburente de categoria 2 ou 3; f) sólido comburente de categoria 2 ou 3;

g) gravemente tóxico de categoria 4, se as 
substâncias ou misturas não forem 
fornecidas ao grande público;

g) gravemente tóxico de categoria 4, se as 
substâncias ou misturas não forem 
fornecidas ao grande público;

h) irritante cutâneo de categoria 2; h) irritante cutâneo de categoria 2;

i) irritante ocular de categoria 2; i) irritante ocular de categoria 2;

j) gravemente perigoso para o ambiente 
aquático de categoria 1;

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

Or. en

Justificação

A fim de proteger a saúde humana e o ambiente, o limiar deve ser reduzido para 100 ml. Os 
produtos sólidos inflamáveis de categoria 1 podem causar acidentes e os produtos 
gravemente perigosos para o ambiente aquático de categoria 1 representam um grave risco 
para o ambiente, pelo que estas categorias não devem ser dispensadas.

Alteração 107
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 31 – n. º 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 o aviso de perigo não constar da embalagem, 
os utilizadores não serão informados deste perigo específico. 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 108
Johannes Blokland

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 31 – n. º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) cronicamente perigoso para o ambiente k) cronicamente perigoso para o ambiente 
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aquático de categoria 1, 2, 3 e 4. 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 o aviso de perigo não constar da embalagem, 
os utilizadores não serão informados deste perigo específico. 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 associada a outra alteração do 
mesmo autor relativa ao mesmo número.

Alteração 109
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 31 – n.º 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 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

Não existe pictograma de perigo para as substâncias e as misturas cronicamente perigosas 
para o ambiente aquático de categoria 3 e 4. Se o aviso de perigo não constar da embalagem, 
os utilizadores não serão informados deste perigo específico. 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.
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Alteração 110
Johannes Blokland

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 31 – n.º 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 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

Não existe pictograma de perigo para as substâncias e as misturas cronicamente perigosas
para o ambiente aquático de categoria 3 e 4. Se o aviso de perigo não constar da embalagem, 
os utilizadores não serão informados deste perigo específico. 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 111
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 31 – n. º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) quando a embalagem for demasiado 
pequena ou de alguma forma inadequada 
para aposição do rótulo, relativamente às 
condições de aposição do rótulo;

a) quando a embalagem for demasiado 
pequena ou de alguma forma inadequada 
para aposição do rótulo, relativamente às 
condições de aposição do rótulo a uma 
folha separada que acompanhe a 
embalagem;

Or. en
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Justificação

Clarificação para indicar que o rótulo deve ser aposto a uma folha separada se não puder 
ser aposto à própria embalagem.

Alteração 112
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 31 – n. º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) quando a embalagem contiver uma 
quantidade diferente de 125 ml sem 
comportar um risco para os 
trabalhadores, a saúde humana ou o 
ambiente, relativamente às quantidades e 
às isenções adequadas aos requisitos de 
rotulagem das substâncias e misturas 
classificadas como:

Suprimido

i) gases inflamáveis;

ii) gases comburentes;

iii) líquidos inflamáveis;

iv) sólidos inflamáveis;

v) substâncias que, em contacto com a 
água, libertam gases inflamáveis;

vi) líquidos comburentes;

vii) sólidos comburentes;

viii) gravemente tóxico de categoria 4;

ix) irritante cutâneo de categoria 2;

x) irritante ocular de categoria 2;

xi) perigoso para o ambiente.

Or. en
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Justificação

A rotulagem deve processar-se em função das propriedades intrínsecas da substância ou 
mistura e não do seu risco. Não deve também depender da capacidade da embalagem. 

Alteração 113
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se a Comissão a solicitar nesse sentido, 
a Agência prepara e apresenta à Comissão 
os seguintes projectos de isenção 
relativamente às obrigações de rotulagem 
previstas nos artigos 17.º e 34.º: 

2. Se a Comissão a solicitar nesse sentido, 
a Agência prepara e apresenta à Comissão 
os projectos de isenção relativamente às 
obrigações de rotulagem previstas nos 
artigos 17.º e 34º quando a embalagem 
contiver uma quantidade diferente de 125 
ml sem comportar um risco para os 
trabalhadores, a saúde humana ou o 
ambiente, relativamente às quantidades e 
às isenções adequadas aos requisitos de 
rotulagem das substâncias e misturas 
classificadas como:

a) quando a embalagem for demasiado 
pequena ou de alguma forma inadequada 
para aposição do rótulo, relativamente às 
condições de aposição do rótulo;

b) quando a embalagem contiver uma 
quantidade diferente de 125 ml sem 
comportar um risco para os trabalhadores, 
a saúde humana ou o ambiente, 
relativamente às quantidades e às isenções 
adequadas aos requisitos de rotulagem das 
substâncias e misturas classificadas como:

i) gases inflamáveis;
ii) gases comburentes;
iii) líquidos inflamáveis;
iv) sólidos inflamáveis;
v) substâncias que, em contacto com a 
água, libertam gases inflamáveis;
vi) líquidos comburentes;

i) gases inflamáveis;
ii) gases comburentes;
iii) líquidos inflamáveis;
iv) sólidos inflamáveis;
v) substâncias que, em contacto com a 
água, libertam gases inflamáveis;
vi) líquidos comburentes;
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vii) sólidos comburentes;
viii) gravemente tóxico de categoria 4;
ix) irritante cutâneo de categoria 2;
x) irritante ocular de categoria 2;
xi) perigoso para o ambiente.

vii) sólidos comburentes;
viii) gravemente tóxico de categoria 4;
ix) irritante cutâneo de categoria 2;
x) irritante ocular de categoria 2;
xi) perigoso para o ambiente.

2-A. Quando a embalagem tiver uma 
forma inadequada ou for tão pequena que 
torne tecnicamente impossível a aposição 
do rótulo, a informação relativa ao perigo 
será fornecida de outra forma adequada, 
por exemplo, através de rótulos móveis 
atados. Se for praticável, a rotulagem 
relativa ao perigo deve ser aplicada a pelo 
menos uma das camadas da embalagem.

Or. en

Justificação

A proposta de regulamento comunitário GHS implica um maior número de elementos de 
rotulagem do que aquilo que está previsto actualmente. Por esta razão, pode ser impossível 
respeitar os critérios previstos no artigo 34.º nos casos em que a embalagem é demasiado 
pequena ou inadequada para a aposição do rótulo. A Comissão reconhece esta questão, mas 
trata-a como um potencial futuro requisito. O texto proposto segue a orientação do projecto 
de texto que está actualmente a ser revisto pelo Grupo inter-sessões SCEGHS das Nações 
Unidas para a rotulagem das embalagens pequenas.

Alteração 114
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 31 – n.º 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

b) quando a embalagem contiver uma 
quantidade diferente de 125 ml sem 
comportar um risco para os trabalhadores, 
a saúde humana ou o ambiente, 
relativamente às quantidades e às isenções 
adequadas aos requisitos de rotulagem das 
substâncias e misturas classificadas como:

b) quando a embalagem contiver uma 
quantidade diferente de 100 ml sem 
comportar um risco para os trabalhadores, 
a saúde humana ou o ambiente, 
relativamente às quantidades e às isenções 
adequadas aos requisitos de rotulagem das 
substâncias e misturas classificadas como:

Or. en
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Justificação

A fim de proteger a saúde humana e o ambiente, o limiar deve ser reduzido para 100 ml.

Alteração 115
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

As embalagens destinadas ao grande 
público onde não seja fisicamente possível 
aplicar um rótulo, em conformidade com o 
artigo 34.º, serão isentas da obrigação de 
rotulagem, desde que sejam acompanhadas 
com instruções precisas e claras para a sua 
utilização e, se necessário para a sua 
eliminação, e desde que contenham 
substâncias ou misturas classificadas em 
conformidade com as seguintes classes e 
categorias de perigo previstas no anexo I:

As embalagens destinadas ao grande 
público onde não seja fisicamente possível 
aplicar um rótulo, em conformidade com o 
artigo 34.º, serão isentas da obrigação de 
rotulagem, desde que sejam acompanhadas 
com instruções precisas e claras para a sua 
utilização e, se relevante, para a sua 
eliminação.

a) Ponto 3.1, toxicidade aguda das 
categorias de perigo 1, 2 ou 3;

b) Ponto 3.2, corrosão cutânea da 
categoria 1;

c) Ponto 3.8, toxicidade de órgãos-alvo 
específicos (STOT) - exposição única da 
categoria 1;

d) Ponto 3.9, toxicidade de órgãos-alvo 
específicos (STOT) - exposição repetida 
da categoria 1;

Or. en

Justificação

Nos casos em que não for possível apor o rótulo à embalagem, a informação nele contida 
será fornecida em folha separada. O que está em causa não é a eventual necessidade de 
incluir instruções para a eliminação, mas sim a relevância da inclusão dessa informação. 
Não se compreende por que razão é que esta isenção deve ser aplicada às classes de perigo 
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da categoria I e não a outras classes ou categorias mais baixas.

Alteração 116
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 32 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A embalagem de substâncias e 
misturas destinadas ao grande público e 
que preencham os critérios da classe de 
perigo 2.16 estarão isentas da obrigação 
de ostentar um rótulo que indique este 
perigo, desde que, no caso de serem 
usadas tanto uma embalagem exterior 
como interior, a embalagem exterior 
ostente 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.

Or. en

Justificação

A corrosão dos metais não é relevante para o fornecimento. A classe de perigo 2.16 é um 
requisito novo, não incluído nas directivas relativas às substâncias perigosas e às 
preparações perigosas, mas apenas nos regulamentos sobre o transporte. Esta característica 
só é relevante para o transporte e a armazenagem de grandes quantidades de mercadorias, e 
não para as embalagens individuais destinadas ao consumo. Esta classe de perigo é 
designada com um pictograma alusivo às características corrosivas. A utilização deste 
símbolo poderá induzir os consumidores em erro, fazendo-os pensar em corrosão cutânea ou 
efeitos nocivos para os olhos.
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Alteração 117
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 32 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Para certas misturas classificadas 
como perigosas para o ambiente, poderão 
ser previstas isenções a determinadas 
disposições sobre a rotulagem ambiental 
ou disposições específicas para este tipo 
de rotulagem, em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 53.º, 
quando possa ser demonstrado que 
haveria uma redução no impacto 
ambiental. Essas isenções ou disposições 
específicas são definidas na parte 2 do 
anexo II.

Or. en

Justificação

Por coerência com a directiva relativa às preparações perigosas (n.º 3 do artigo 10.º).

Alteração 118
Amalia Sartori

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 33 – n.ºs 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

O fornecedor de uma substância ou mistura 
deve actualizar o rótulo sem demora após 
qualquer alteração à classificação e 
rotulagem da substância ou mistura.

O fornecedor de uma substância ou mistura 
deve tomar todas as medidas apropriadas 
para actualizar o rótulo após qualquer 
alteração à classificação e rotulagem da 
substância ou mistura, sem demora e no 
prazo máximo de doze meses após a 
alteração da classificação.

O fornecedor de uma mistura referida no 
artigo 24.º deve actualizar o rótulo sem 
demora após qualquer alteração à 
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classificação da substância e à rotulagem 
da mistura.

Or. en

Justificação

Todas as alterações na classificação de substâncias e misturas deveriam conduzir à 
actualização imediata do rótulo. O fornecedor deve agir o mais rapidamente possível, mas, 
mesmo em casos menos urgentes (como, por exemplo, a actualização do endereço do 
fabricante) num prazo claramente definido. Por razões de segurança, a modificação da 
etiqueta após qualquer alteração deve ter lugar no mais curto espaço de tempo.

Alteração 119
Holger Krahmer

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 33 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O presente artigo aplica-se sem prejuízo do 
disposto nas Directivas 91/414/CEE e
98/8/CE.

O presente artigo aplica-se sem prejuízo do 
disposto no artigo 4.º do presente 
regulamento e nas Directivas 91/414/CEE,
98/8/CE.

Or. fr

Justificação

Um dos princípios-chave da presente legislação é a harmonização da classificação e da 
rotulagem das substâncias químicas e das misturas a fim de prevenir toda e qualquer 
distorção do mercado comum. A classificação pelo fabricante, tal como prevê o artigo 4.º do 
regulamento, é um dos princípios fundamentais para garantir uma classificação harmonizada 
em toda a União Europeia. Por esta razão, este princípio deveria ser aplicado, sem qualquer 
excepção, a todas as substâncias e misturas a que se aplica o presente regulamento.
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Alteração 120
Amalia Sartori

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-A
Rotulagem de detergentes

As regras de rotulagem previstas neste 
título não prejudicarão o disposto no 
Regulamento (CE) n.º 648/2004.

Or. en

Justificação

Alteração associada ao considerando 41. O regulamento relativo aos detergentes inclui 
disposições específicas no que se refere à rotulagem para produtos detergentes que devem ser 
cumpridas.

Alteração 121
Avril Doyle, Eija-Riitta Korhola, Ria Oomen-Ruijten, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 37 – n. º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) concepção e fabrico das embalagens de 
modo a impedir perdas de conteúdo, 
excepto nos casos em que estejam 
previstos outros dispositivos de segurança 
mais específicos;

a) concepção e fabrico das embalagens de 
modo a impedir perdas de conteúdo 
durante o manuseamento e a utilização 
normais, excepto nos casos em que 
estejam previstos outros dispositivos de 
segurança mais específicos;

Or. en

Justificação

Por uma questão de clareza.
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Alteração 122
Johannes Blokland

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 37 – n. º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) concepção e fabrico das embalagens de 
modo a impedir perdas de conteúdo, 
excepto nos casos em que estejam 
previstos outros dispositivos de segurança 
mais específicos;

a) concepção e fabrico das embalagens de 
modo a impedir perdas de conteúdo 
durante o manuseamento e a utilização 
normais, excepto nos casos em que 
estejam previstos outros dispositivos de 
segurança mais específicos;

Or. en

Justificação

Para aumentar a clareza.

Alteração 123
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

Se preencherem os requisitos fixados no 
ponto 3.1.1 do anexo II, tais recipientes 
devem ser dotados de fecho de segurança 
resistente a crianças, em conformidade 
com o disposto nas secções 3.1.2, 3.1.3 e 
3.1.4.2 do anexo II.

Se preencherem os requisitos fixados no 
ponto 3.1.1 do anexo II, tais recipientes 
devem ser dotados de fecho de segurança 
resistente a crianças, em conformidade 
com o disposto nas secções 3.1.2, 3.1.3 e 
3.1.4.2 do anexo II, a menos que se 
apliquem à mistura disposições de 
rotulagem específicas em matéria de 
embalagem, nomeadamente as 
disposições do Regulamento (CE) n.º 
648/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 31 de Março de 2004, 
relativo aos detergentes1.

Se preencherem os requisitos fixados no 
ponto 3.2.1 do anexo II, tais recipientes 
devem estar equipados com um aviso táctil 

Se preencherem os requisitos fixados no 
ponto 3.2.1 do anexo II, tais recipientes 
devem estar equipados com um aviso táctil 
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de perigo, em conformidade com o 
disposto nas secções 3.2.2 do anexo II.

de perigo, em conformidade com o 
disposto nas secções 3.2.2 do anexo II, a 
menos que se apliquem à mistura 
disposições de rotulagem específicas em 
matéria de embalagem, nomeadamente as 
disposições do Regulamento (CE) n.º 
648/2004.
1 JO L 104 de 8.4.2004, p. 1. Regulamento 
com a redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento (CE) n.º 907/2006 da 
Comissão (JO L 168 de 21.6.2006, p. 5).

Or. fr

Justificação

Esta alteração evita a sobreposição com disposições previstas noutras directivas ou 
regulamentos da UE.

Alteração 124
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 40 – título

Texto da Comissão Alteração

Conteúdo dos pareceres e decisões de 
classificação e rotulagem harmonizadas no
anexo VI; acessibilidade de informação

Conteúdo dos pareceres e decisões de 
classificação e rotulagem harmonizadas na 
parte 3 do anexo VI; acessibilidade de 
informação

Or. fr

Justificação

A proposta da Comissão torna a parte 3 do anexo VI vinculativa. Propõe-se a criação de uma 
parte 4 em que figurem as classificações e rotulagens das substâncias perigosas para as 
quais já foi efectuada uma harmonização a nível comunitário pela Directiva 67/548/CEE 
para as categorias de perigo não definidas no artigo 38.º. Esta parte 4 do anexo VI 
constituirá uma ferramenta de referência não vinculativa, que será utilizada pelas 
autoridades e pelas indústrias.
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Alteração 125
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 40.º-A
Classificações e rotulagens das 

substâncias perigosas pela Directiva 
67/548/CEE para as categorias de perigo 

não definidas no n.º 1 do artigo 38.º
Os fornecedores podem aplicar as 
classificações e rotulagens que figuram 
na parte 4 do anexo VI.
Se um fornecedor decidir não aplicar 
estas classificações e rotulagens, deverá 
proceder a uma nova avaliação da 
substância com base nos critérios 
estabelecidos nas partes 2 a 5 do anexo I.

Or. fr

Justificação

A proposta da Comissão torna a parte 3 do anexo VI vinculativa. Propõe-se a criação de uma 
parte 4 em que figurem as classificações e rotulagens das substâncias perigosas para as 
quais já foi efectuada uma harmonização a nível comunitário pela Directiva 67/548/CEE 
para as categorias de perigo não definidas no artigo 38.º. Esta parte 4 do anexo VI 
constituirá uma ferramenta de referência não vinculativa, que será utilizada pelas 
autoridades e pelas indústrias.

Alteração 126
Amalia Sartori

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 41 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer fabricante ou importador, ou 
grupo de fabricantes ou importadores, em 
seguida designados «os notificantes», que 

1. Qualquer fabricante ou importador, ou 
grupo de fabricantes ou importadores, em 
seguida designados "os notificantes", que 
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coloquem no mercado uma substância 
sujeita a registo nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ou uma 
substância classificada como perigosa em 
si mesma ou presente numa mistura acima 
dos limites de concentração especificados 
na Directiva 1999/45/CE ou no presente 
regulamento, se for caso disso, que resulte 
na classificação da mistura como perigosa, 
tem que notificar à Agência as seguintes 
informações para poder obter a sua 
inclusão no inventário referido no 
artigo 43.º:

coloquem no mercado uma substância 
sujeita a registo nos termos do n.º 1 do 
artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006, numa quantidade igual ou 
superior a uma tonelada por ano, ou uma 
substância classificada como perigosa em 
si mesma ou presente numa mistura acima 
dos limites de concentração especificados 
na Directiva 1999/45/CE ou no presente 
regulamento, se for caso disso, que resulte 
na classificação da mistura como perigosa, 
tem que notificar à Agência as seguintes 
informações para poder obter a sua 
inclusão no inventário referido no 
artigo 43.º:

Or. en

Justificação

O artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 prevê a obrigação de registo de substâncias 
que superem o limite máximo de 1 tonelada. Nos termos da regulamentação REACH e das 
várias profundas e amplas avaliações que levaram à introdução desse limiar, considera-se 
necessário prever o mesmo limiar para a notificação à Agência das informações exigidas 
pelo sistema GHS. Contudo, o limiar de 1 tonelada não se aplica às substâncias e misturas 
classificadas como perigosas.

Alteração 127
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer fabricante ou importador, ou 
grupo de fabricantes ou importadores, em 
seguida designados «os notificantes», que 
coloquem no mercado uma substância 
sujeita a registo nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ou uma 
substância classificada como perigosa em 
si mesma ou presente numa mistura acima 
dos limites de concentração especificados 

1. Qualquer fabricante ou importador, ou 
grupo de fabricantes ou importadores, em 
seguida designados «os notificantes», que 
coloquem no mercado uma substância
classificada como perigosa sujeita a 
registo nos termos do Regulamento
(CE) n.º 1907/2006 ou, em quantidade 
superior a uma tonelada por ano, uma 
substância classificada como perigosa em 
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na Directiva 1999/45/CE ou no presente 
regulamento, se for caso disso, que resulte 
na classificação da mistura como perigosa, 
tem que notificar à Agência as seguintes 
informações para poder obter a sua 
inclusão no inventário referido no 
artigo 43.º:

si mesma ou presente numa mistura acima 
dos limites de concentração especificados 
na Directiva 1999/45/CE ou no presente 
regulamento, se for caso disso, que resulte 
na classificação da mistura como perigosa, 
tem que notificar à Agência as seguintes 
informações para poder obter a sua 
inclusão no inventário referido no 
artigo 43.º:

Or. fr

Justificação

A obrigação de notificar à Agência com vista à constituição do inventário de classificações, a 
partir de 1 de Dezembro de 2010, não deve abranger o conjunto das substâncias colocadas 
no mercado e sujeitas a registo, mas apenas as classificadas como perigosas, nomeadamente 
no quadro REACH. Nos dois últimos casos citados (substância classificada como perigosa 
em si mesma ou presente numa mistura...), será necessário prever um limiar (1 t/ano). A 
ausência de um limiar acarretaria incerteza jurídica e teria um impacto negativo nas 
actividades de I&D.

Alteração 128
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 41 – n.º 1 – alínea c-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) quando a classificação for diferente 
da classificação já incluída no inventário 
de classificação e rotulagem, uma 
justificação;

Or. en

Justificação

Segundo o artigo 16.º, um fornecedor pode classificar uma substância de maneira diferente 
da classificação já incluída no inventário de classificação e rotulagem, desde que apresente 
as razões da sua classificação, juntamente com a notificação prevista no artigo 41.º. Por 
razões de coerência, este aspecto deveria repercutir-se no artigo 41.º.
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Alteração 129
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 43 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A informação constante do inventário 
correspondente à informação referida no 
n.º 1 do artigo 119.º do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 será acessível publicamente. 
A Agência concederá o acesso à restante 
informação relativa a uma substância 
constante do inventário aos notificantes e 
registandos que tenham apresentado 
informações sobre essa substância, em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 29.º do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006. A 
Agência concede também o acesso a essas 
informações a outras partes, nos termos do 
artigo 118.º do mesmo regulamento.

A informação constante do inventário 
correspondente à informação referida no 
n.º 1 do artigo 119.º do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 será acessível publicamente 
através da Internet. A Agência concederá 
o acesso à restante informação relativa a 
uma substância constante do inventário aos 
notificantes e registandos que tenham 
apresentado informações sobre essa 
substância, em conformidade com o n.º 1 
do artigo 29.º do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006. A Agência concede também o 
acesso a essas informações a outras partes, 
nos termos do artigo 118.º do mesmo 
regulamento.

Or. en

Justificação

A maneira mais fácil de disponibilizar a informação é através da Internet.

Alteração 130
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 43 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Para além das informações referidas no 
n.º 1, a Agência registará, quando for 
apropriado, as seguintes informações 
relativamente a cada entrada:

3. Para além das informações referidas no 
n.º 1, a Agência registará, sempre que se 
aplicar, as seguintes informações 
relativamente a cada entrada:

Or. en
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Justificação

Não está em causa o facto de ser apropriado ou não fornecer informação suplementar, mas 
sim de o fazer nos casos em que tal se aplicar.

Alteração 131
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 45

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros nomearão o ou os 
organismos responsáveis pela recepção das 
informações apresentadas pelos 
fornecedores, incluindo a composição 
química, relativas às misturas colocadas no 
mercado que sejam classificadas ou 
consideradas como perigosas devido aos 
seus efeitos na saúde ou aos seus efeitos 
físicos.

1. Os Estados-Membros nomearão o ou os 
organismos responsáveis pela recepção das 
informações apresentadas pelos 
fornecedores relativas às misturas 
colocadas no mercado que sejam 
classificadas ou consideradas como 
perigosas devido aos seus efeitos na saúde 
ou aos seus efeitos físicos.

1-A. As informações referidas no n.º 1 
serão apresentadas segundo o formato 
definido no anexo VII-A1 e serão de 
molde a satisfazer as exigências de 
natureza médica para a adopção de 
medidas preventivas ou curativas, 
nomeadamente em situações de 
emergência.

2. Os organismos designados darão todas 
as garantias exigidas de confidencialidade 
sobre as informações recebidas. Estas
últimas só poderão ser utilizadas para 
satisfazer exigências de natureza médica
com vista à adopção de medidas 
preventivas ou curativas, nomeadamente 
em situações de emergência. A 
informação não deve ser utilizada para 
outros fins.

2. Os organismos designados darão todas 
as garantias exigidas de confidencialidade 
sobre as informações recebidas. Estas
informações só poderão ser utilizadas para 
satisfazer as exigências de natureza médica
referidas no n.º 1-A e não deverão ser
utilizadas para outros fins.

3. Os organismos designados terão à sua 
disposição todas as informações que devem 
ser fornecidas pelos fabricantes, ou pelos 
responsáveis pela comercialização, 
necessárias à realização das tarefas que 

3. Os organismos designados terão à sua 
disposição todas as informações que devem 
ser fornecidas pelos fabricantes, ou pelos 
responsáveis pela comercialização, 
necessárias à realização das tarefas que 
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lhes incumbem. lhes incumbem.

3-A. Os Estados-Membros comunicam 
anualmente à base de dados europeia 
sobre acidentes criada no âmbito do 
programa EHLASS (Sistema Europeu de 
Vigilância de Acidentes Domésticos e de 
Lazer) dados respeitantes ao número de 
acidentes e às misturas envolvidas, sobre 
os quais os organismos designados 
receberam pedidos de informação médica 
relativamente ao tratamento e medidas 
curativas.
1 Os requisitos em matéria de informações no 
âmbito dos requisitos previstos pela EACCPT 
constituem a base do anexo VII-A.

Or. fr

Justificação

A Associação Europeia de Centros de Intoxicação e Toxicologistas Clínicos (EACCPT) 
publicou requisitos em matéria de informação que serviriam de base a constituição de um 
novo anexo VII-A.
A base de dados sobre acidentes criada pela DG SANCO poderia canalizar os dados 
recolhidos pelos organismos designados relativos às misturas e aos acidentes nos quais 
intervêm.

Alteração 132
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 45 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Contudo, os metais maciços, as ligas, 
as misturas com polímeros e as misturas 
com elastómeros, mesmo classificados 
segundo os critérios do anexo I, se não 
apresentarem perigo de toxicidade aguda 
para a saúde humana e se destinarem a 
ser utilizados por profissionais no quadro 
de actividades industriais, não são sujeitos 
à obrigação de comunicação de 



AM\710142PT.doc 63/93 PE402.685v01-00

PT

informações referida no n.º 1.

Or. fr

Justificação

A legislação em vigor (1999/45/CE) e determinadas disposições da presente proposta 
reconhecem que o facto de as substâncias estarem contidas na matriz e não se encontrarem 
facilmente biodisponíveis para misturas de forma sólida e não solúvel na água, como as 
ligas, as misturas com polímeros e as preparações com elastómeros. Por conseguinte, é 
necessário respeitar uma certa coerência entre o requisito do n.º 1 e a disposição relativa às 
misturas especiais do ponto 1.3.4 do anexo I.

Alteração 133
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 45 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O mais tardar em 1 de Dezembro de 
2010, a Comissão apresentará uma 
proposta legislativa destinada a 
harmonizar as informações referidas no 
n.º 1.

Or. nl

Justificação

Um estudo recente revelou que esta disposição era posta em prática de modo diferente nos 
vários Estados-Membros. Por conseguinte, é necessária uma melhor harmonização dos 
procedimentos de intervenção de urgência na União Europeia. O presente regulamento visa 
igualmente garantir a livre circulação das substâncias e misturas químicas.
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Alteração 134
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer fornecedor de uma substância 
ou mistura deve reunir e manter disponível 
toda a informação necessária à 
classificação e rotulagem prevista no 
presente regulamento, durante um período 
mínimo de 10 anos depois do último 
fornecimento da substância ou mistura.

1. Qualquer fornecedor de uma substância 
ou mistura deve reunir e manter disponível 
toda a informação necessária à 
classificação e rotulagem prevista no 
presente regulamento, durante um período 
mínimo de 50 anos depois do último 
fornecimento da substância ou mistura.

Or. en

Justificação

Nos velhos armazéns da Europa Oriental encontram-se produtos químicos com 20-30 anos. 
Os discos duros dos computadores podem conservar a informação durante décadas.

Alteração 135
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer fornecedor de uma substância 
ou mistura deve reunir e manter disponível 
toda a informação necessária à 
classificação e rotulagem prevista no 
presente regulamento, durante um período 
mínimo de 10 anos depois do último 
fornecimento da substância ou mistura.

1. Qualquer fornecedor de uma substância 
ou mistura deve reunir e manter disponível 
toda a informação necessária à 
classificação e rotulagem prevista no 
presente regulamento, durante um período 
mínimo de 30 anos depois do último 
fornecimento da substância ou mistura.

Or. en

Justificação

A toxicologia é uma ciência dinâmica. Por outro lado, a legislação relativa aos produtos 
químicos conhece uma evolução constante. Por conseguinte, é importante conservar a 
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informação o tempo necessário para que a mesma possa ser utilizada pela ciência e na 
elaboração da legislação.

Alteração 136
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 52 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um fornecedor contestar a 
decisão de um Estado-Membro que 
considere que uma substância ou mistura 
não satisfaz os requisitos do presente 
regulamento, esse Estado-Membro deve 
informar imediatamente do facto a 
Comissão, a Agência e os outros 
Estados-Membros, indicando os motivos 
que justificam a sua decisão.

Or. fr

Justificação

É oportuno prever a eventualidade de litígios sobre a interpretação dos requisitos do 
presente regulamento, susceptíveis de ocorrer entre o fornecedor e um Estado-Membro, bem 
como a necessidade de um procedimento para garantir uma classificação harmonizada em 
caso de litígio.

Alteração 137
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos termos do procedimento de 
regulamentação referido no n.º 2 do 
artigo 54.º, nos 60 dias após a recepção da 
informação do Estado-Membro, a 
Comissão pode autorizar a medida 
provisória por um período definido na 

2. Nos termos do procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 54.º, nos 60 dias após a 
recepção da informação do Estado-
Membro, a Comissão pode autorizar a 
medida provisória por um período definido 
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decisão ou exigir que o Estado-Membro 
revogue a medida provisória.

na decisão ou exigir que o Estado-Membro 
revogue a medida provisória.

Or. en

Justificação

Devem ser previstas cláusulas de salvaguarda com base no procedimento de regulamentação 
com controlo. Uma vez que a UE é uma zona de comércio livre, as substâncias perigosas 
podem aparecer em todos os Estados-Membros, razão pela qual o PE deve ser envolvido em 
todas as decisões.

Alteração 138
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 53

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode ajustar e adaptar os 
artigos 12.º, 14.º, 23.º, 27.º a 32.º e do 
segundo e terceiro parágrafos do n.º 2 do 
artigo 37.º e os anexos I a VII ao progresso 
técnico. Essas medidas, necessárias para a 
alteração de elementos não essenciais do 
presente regulamento, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 54.º. Por imperativos de 
urgência, a Comissão pode recorrer ao 
procedimento referido no n.º 4 do 
artigo 54.º.

A Comissão pode ajustar e adaptar os 
artigos 12.º, 14.º, 23.º, 27.º a 30.º e do 
segundo e terceiro parágrafos do n.º 2 do 
artigo 37.º e os anexos I a VII ao progresso 
técnico. Essas medidas, necessárias para a 
alteração de elementos não essenciais do 
presente regulamento, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 54.º. Por imperativos de 
urgência, a Comissão pode recorrer ao 
procedimento referido no n.º 4 do 
artigo 54.º.

Or. en

Justificação

As isenções de rotulagem devem ser decididas em co-decisão e não em comitologia.
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Alteração 139
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 53 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar  ... *, a Comissão adaptará 
os anexos I a VII, se relevante, a fim de 
incorporar a classe de perigo das 
substâncias persistentes, bioacumuláveis e 
tóxicas, a classe de perigo das substâncias 
muito persistentes e muito bioacumuláveis 
e as substâncias de toxicidade aguda de 
categoria 5. Estas medidas, necessárias 
para a alteração de elementos não 
essenciais do presente regulamento, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 54.º.
* Doze meses após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

O aditamento de novas classes ou categorias de perigo deve repercutir-se em todo os anexos 
relevantes. Isto deve processar-se em comitologia no prazo de 12 meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento.

Alteração 140
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 53 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar ... *, a Comissão 
apresentará uma proposta de inclusão das 
substâncias PBT, mPmB e das 
substâncias de toxicidade aguda de 
categoria 5 no presente regulamento, bem 
como critérios pormenorizados para os 
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desreguladores endócrinos.
________

* Cinco anos após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

A rotulagem das substâncias químicas persistentes, bioacumuláveis e tóxicas e dos 
desreguladores endócrinos é essencial para os consumidores. A Comissão deverá apresentar 
uma proposta para a inclusão destas substâncias e critérios pormenorizados para a 
classificação dos desreguladores endócrinos.

Alteração 141
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 58

Texto da Comissão Alteração

1. Até 1 de Dezembro de 2010, as 
substâncias são classificadas, rotuladas e 
embaladas em conformidade com a 
Directiva 67/548/CEE.

1. Até 1 de Dezembro de 2010, as 
substâncias são classificadas, rotuladas e 
embaladas em conformidade com a 
Directiva 67/548/CEE.

Até 1 de Junho de 2015, as misturas são 
classificadas, rotuladas e embaladas em 
conformidade com a Directiva 
1999/45/CE.

Até 1 de Dezembro de 2013, as misturas 
são classificadas, rotuladas e embaladas em 
conformidade com a Directiva 
1999/45/CE.

2. Em derrogação do disposto no 
artigo 60.º e no n.º 1 do presente artigo, as 
substâncias e misturas classificadas em 
conformidade com o n.º 1 podem, no 
período até 1 de Dezembro de 2010 e 1 de 
Junho de 2015, respectivamente, ser 
classificadas e rotuladas em conformidade 
com o presente regulamento. Nesse caso, 
não se aplicam as disposições em matéria 
de rotulagem constantes da 
Directiva 67/548/CEE e da Directiva 
1999/45/CE.

2. Em derrogação do disposto no 
artigo 60.º e no n.º 1 do presente artigo, as 
substâncias e misturas classificadas em 
conformidade com o n.º 1 podem, no 
período até 1 de Dezembro de 2010 e 1 de 
Dezembro de 2013, respectivamente, ser 
classificadas e rotuladas em conformidade 
com o presente regulamento. Nesse caso, 
não se aplicam as disposições em matéria 
de rotulagem constantes da 
Directiva 67/548/CEE e da Directiva 
1999/45/CE.
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3. De 1 de Dezembro de 2010 até 1 de 
Junho de 2015, as substâncias são 
classificadas simultaneamente em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE 
e com o presente regulamento. São 
rotuladas e embaladas em conformidade 
com o presente regulamento.

3. De 1 de Dezembro de 2010 até 1 de 
Dezembro de 2013, as substâncias são 
classificadas simultaneamente em 
conformidade com a Directiva 67/548/CEE 
e com o presente regulamento. São 
rotuladas e embaladas em conformidade 
com o presente regulamento.

4. As substâncias e misturas que tenham 
sido classificadas e colocadas no mercado 
antes de 1 de Dezembro de 2010 e de 1 de 
Junho de 2015, respectivamente, não 
necessitam de ser rotuladas e embaladas 
em conformidade com o presente 
regulamento.

4. As substâncias e misturas que tenham 
sido classificadas e colocadas no mercado 
antes de 1 de Dezembro de 2010 e de 1 de 
Dezembro de 2013, respectivamente, não 
necessitam de ser rotuladas e embaladas 
em conformidade com o presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Não há razão para esperar 4,5 anos pela classificação das misturas após a classificação das 
substâncias. A Comissão considerou um intervalo de 4 a 5 anos e optou por um prazo 
intermédio. No entanto, os Estados-Membros consideram que habitualmente 3 anos são
suficientes. Sugere-se, portanto, uma redução para 3 anos deste período transitório entre a 
classificação das misturas e a classificação das substâncias.

Alteração 142
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 58 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O mais tardar em 1 de Dezembro de 
2010, a Comissão apresentará um 
relatório sobre a eficácia dos n.ºs 1 a 3 do 
artigo 45.º do regulamento, a fim de, se 
necessário, introduzir propostas de 
alteração que visem uma melhor 
harmonização, nos termos do 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 54.º.

Or. nl



PE402.685v01-00 70/93 AM\710142PT.doc

PT

Justificação

Um estudo recente demonstrou que esta disposição era posta em prática de modo diferente 
nos vários Estados-Membros. Por conseguinte, é necessária uma melhor harmonização dos 
procedimentos de intervenção de urgência na União Europeia. O presente regulamento visa 
igualmente garantir a livre circulação das substâncias e misturas químicas.

Alteração 143
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 60 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os títulos II, III e IV aplicam-se às 
substâncias a partir de 1 de Dezembro de 
2010 e às misturas a partir de 1 de Junho 
de 2015.

Os títulos II, III e IV aplicam-se às 
substâncias a partir de 1 de Dezembro de 
2010 e às misturas a partir de 1 de 
Dezembro de 2013.

Or. en

(Alteração associada à alteração apresentada pelo autor ao artigo 58.º)

Justificação

Não há razão para esperar 4,5 anos pela classificação das misturas após a classificação das 
substâncias. A Comissão considerou um intervalo de 4 a 5 anos e optou por um prazo 
intermédio. No entanto, os Estados-Membros consideram que habitualmente 3 anos é 
suficiente. Sugere-se, portanto, uma redução para 3 anos deste período transitório entre a 
classificação das misturas e a classificação das substâncias.

Alteração 144
Jens Holm

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo I, secção 3.1, ponto 3.1.2.1, parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em ...*, a Comissão, nos 
termos do procedimento previsto no artigo 
53.º, alterará esta parte do anexo a fim de
incluir as substâncias de toxicidade aguda 
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de categoria 5.
______

* Seis meses a contar da data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Uma pequena quantidade das substâncias classificadas na categoria 5 é suficiente para 
provocar sintomas de toxicidade nas crianças. Excluir esta categoria do regulamento 
implicaria a não rotulagem, em termos de toxicidade, de dezenas de milhares de misturas. A 
categoria 5 está incluída no GHS, pelo que os consumidores da UE teriam menos informação 
do que os consumidores nos países em que o GHS é aplicado. A inclusão da categoria 5 no 
regulamento comunitário facilitaria igualmente o comércio com esses países, facto que 
constitui um objectivo fundamental do GHS.

Alteração 145
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo I – secção 3.1 – ponto 3.1.2.1. e quadro 3.1.1. - linhas 1 e 2

Texto da Comissão

3.1.2.1. As substâncias podem ser classificadas numa das quatro categorias de toxicidade com 
base na toxicidade aguda por via oral, cutânea ou inalatória, de acordo com os critérios 
numéricos apresentados no Quadro 3.1.1. Os valores da toxicidade aguda são expressos como 
valores (aproximados) DL50 (por via oral, cutânea) ou CL50 (por via inalatória), ou como 
estimativas da toxicidade aguda (ATE). As notas explicativas são apresentadas a seguir ao 
Quadro 3.1.1.

Quadro 3.1.1
Categorias de perigo de toxicidade aguda e

estimativas de toxicidade aguda (ATE) que definem as respectivas categorias

Via de 
exposição Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

Oral (mg/kg 
de peso 
corporal)
Ver nota a)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000
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Alteração

3.1.2.1. As substâncias podem ser classificadas numa das cinco categorias de toxicidade com 
base na toxicidade aguda por via oral e numa das quatro categorias de toxicidade com base 
na toxicidade aguda por via cutânea ou inalatória, de acordo com os critérios numéricos 
apresentados no Quadro 3.1.1. Os valores da toxicidade aguda são expressos como valores 
(aproximados) DL50 (por via oral, cutânea) ou CL50 (por via inalatória), ou como estimativas 
da toxicidade aguda (ATE). As notas explicativas são apresentadas a seguir ao Quadro 3.1.1.

Quadro 3.1.1
Categorias de perigo de toxicidade aguda e

estimativas de toxicidade aguda (ATE) que definem as respectivas categorias

Via de 
exposição Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5

Oral (mg/kg 
de peso 
corporal)
Ver nota a)

ATE < 5 5 < ATE < 
50

50 < ATE <
300

300 < ATE <
2000

2000 < ATE < 
5000

Ver nota c-A)

Notas do Quadro 3.1.1:
(c-A) Os critérios para a categoria 5 de perigosidade destinam-se a permitir a identificação 

de substâncias que representam um perigo de toxicidade aguda relativamente baixo, 
mas que, em certas circunstâncias, podem representar perigo para populações 
vulneráveis. É previsível que estas substâncias apresentem valores de DL50 orais ou 
dérmicos na gama de 2 000-5 000 mg/kg de peso corporal. Os critérios específicos 
para a categoria 5 são os seguintes:

(i) A substância é classificada nesta categoria se houver prova fiável indicativa de 
que os valores de DL50 se encontram na gama correspondente à categoria 5 ou 
se outros estudos em animais ou sobre efeitos de toxicidade em seres humanos 
forem indicativos de preocupação acentuada em relação à salvaguarda da 
saúde humana.

(ii) A substância é classificada nesta categoria através de extrapolação, estimativa 
ou medição de dados, desde que não seja garantida a atribuição a uma classe 
mais perigosa, e: 

- quando existe informação fiável indicativa de efeitos de toxicidade 
significativos em seres humanos; ou 

- quando é registada mortalidade nos ensaios por via oral até doses 
correspondentes aos valores para a Categoria 4; ou 

- quando os especialistas confirmam sintomas clínicos de toxicidade 
significativos para ensaios até doses com valores correspondentes à 
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Categoria 4, com excepção de diarreia, erecção pilosa ou má aparência; ou

- nos casos em que os especialistas confirmem a existência de informação 
fiável, proveniente de outros estudos com animais, indicativa da existência de 
potenciais efeitos agudos significativos.

Tendo em vista a necessidade de proteger o bem-estar dos animais, os ensaios em animais 
na gama correspondente à categoria 5 são desincentivados e apenas deverão ser 
considerados se houver uma forte probabilidade de que os resultados desses ensaios 
tenham uma relevância directa para a protecção da saúde humana.

Or. en

Justificação

Uma pequena quantidade das substâncias classificadas na categoria 5 é suficiente para 
provocar sintomas de toxicidade nas crianças. Excluir esta categoria do regulamento 
implicaria a não rotulagem, em termos de toxicidade, de dezenas de milhares de misturas. A 
categoria 5 está incluída no GHS, pelo que os consumidores da UE teriam menos informação 
do que os consumidores nos países em que o GHS é aplicado. A inclusão da categoria 5 no 
regulamento comunitário facilitaria igualmente o comércio com esses países, facto que 
constitui um objectivo fundamental do GHS.

Alteração 146
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo I – secção 3.1 – ponto 3.1.2.1. e quadro 3.1.1 – linhas 1 e 2

Texto da Comissão

3.1.2.1. As substâncias podem ser classificadas numa das quatro categorias de toxicidade com 
base na toxicidade aguda por via oral, cutânea ou inalatória, de acordo com os critérios 
numéricos apresentados no Quadro 3.1.1. Os valores da toxicidade aguda são 
expressos como valores (aproximados) DL50 (por via oral, cutânea) ou CL50 (por via 
inalatória), ou como estimativas da toxicidade aguda (ATE). As notas explicativas são 
apresentadas a seguir ao Quadro 3.1.1.

Quadro 3.1.1
Categorias de perigo de toxicidade aguda e

estimativas de toxicidade aguda (ATE) que definem as respectivas categorias

Via de 
exposição Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4
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Oral (mg/kg 
de peso 

corporal)
Ver nota a)

ATE < 5 5 < ATE <
50

50 < ATE <
300

300 < ATE < 
2000

Alteração

3.1.2.1. As substâncias podem ser classificadas numa das cinco categorias de toxicidade com 
base na toxicidade aguda por via oral e numa das quatro categorias de toxicidade 
com base na toxicidade aguda por via cutânea ou inalatória, de acordo com os 
critérios numéricos apresentados no Quadro 3.1.1. Os valores da toxicidade aguda são 
expressos como valores (aproximados) DL50 (por via oral, cutânea) ou CL50 (por via 
inalatória), ou como estimativas da toxicidade aguda (ATE). As notas explicativas são 
apresentadas a seguir ao Quadro 3.1.1.

Quadro 3.1.1
Categorias de perigo de toxicidade aguda e

estimativas de toxicidade aguda (ATE) que definem as respectivas categorias

Via de 
exposição Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5

Oral (mg/kg 
de peso 
corporal)
Ver nota a)

ATE < 5 5 < ATE < 
50

50 < ATE <
300

300 < ATE <
2000

2000 < ATE < 
5000

Ver nota c-A)

Nota:
(c-A) Os critérios para a categoria 5 de perigosidade destinam-se a permitir a identificação 

de substâncias que representam um perigo de toxicidade aguda relativamente baixo, 
mas que, em certas circunstâncias, podem representar perigo para populações 
vulneráveis. É previsível que estas substâncias apresentem valores de DL50 orais ou 
dérmicos na gama de 2 000-5 000 mg/kg de peso corporal. Os critérios específicos 
para a categoria 5 são os seguintes:

(i) A substância é classificada nesta categoria se houver prova fiável indicativa de 
que os valores de DL50 se encontram na gama correspondente à categoria 5 ou 
se outros estudos em animais ou sobre efeitos de toxicidade em seres humanos 
forem indicativos de preocupação acentuada em relação à salvaguarda da 
saúde humana.

(ii) A substância é classificada nesta categoria através de extrapolação, estimativa 
ou medição de dados, desde que não seja garantida a atribuição a uma classe 
mais perigosa, e: 

- quando existe informação fiável indicativa de efeitos de toxicidade 
significativos em seres humanos; ou 



AM\710142PT.doc 75/93 PE402.685v01-00

PT

- quando não é registada mortalidade nos ensaios por via oral até doses 
correspondentes aos valores para a Categoria 4; ou 

- quando os especialistas confirmam sintomas clínicos de toxicidade 
significativos para ensaios até doses com valores correspondentes à 
Categoria 4, com excepção de diarreia, erecção pilosa ou má aparência; ou

- nos casos em que os especialistas confirmem a existência de informação 
fiável, proveniente de outros estudos com animais, indicativa da existência de 
potenciais efeitos agudos significativos.

Tendo em vista a necessidade de proteger o bem-estar dos animais, os ensaios em animais 
na gama correspondente à categoria 5 são desincentivados e apenas deverão ser 
considerados se houver uma forte probabilidade de que os resultados desses ensaios 
tenham uma relevância directa para a protecção da saúde humana.

Or. en

Justificação

A proposta de regulamento só atingirá o seu objectivo de harmonização se a os critérios de 
classificação e as regras de rotulagem do GHS forem integralmente transpostos para a 
legislação comunitária. A toxicidade aguda da categoria 5 foi incluída no GHS, pelo que 
deve igualmente ser incluída no presente regulamento. A não ser assim, não só o comércio 
seria entravado, como o actual nível de protecção da legislação comunitária seria reduzido, 
pois muitas misturas deixariam de ser classificadas e rotuladas devido a uma mudança dos 
critérios de classificação. Isto seria prejudicial a uma protecção adequada, em particular, 
das crianças e de outros grupos vulneráveis.

Alteração 147
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo I – secção 3.1 – ponto 3.1.2.2.1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3.1.2.2.1-A. A categoria 5 de perigosidade 
destina-se a substâncias que representam 
um perigo de toxicidade aguda 
relativamente baixo, mas que, em certas 
circunstâncias, podem representar perigo 
para populações vulneráveis. Em 
complemento do quadro, são fornecidos 
critérios para a identificação das 
substâncias da categoria 5. É previsível 
que estas substâncias apresentem valores 
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de DL50 orais ou dérmicos na gama de 2 
000-5 000 mg/kg de peso corporal. Tendo 
em conta a necessidade de proteger o 
bem-estar dos animais, os ensaios em 
animais na gama correspondente à 
categoria 5 são desincentivados e apenas 
deverão ser considerados se houver uma 
forte probabilidade de que os resultados 
desses ensaios tenham uma relevância 
directa para a protecção da saúde 
humana.

Or. en

Justificação

A rotulagem dos produtos químicos da categoria 5 é particularmente importante para a 
protecção das crianças. Excluir esta categoria do regulamento implicaria a não rotulagem, 
em termos de toxicidade, de dezenas de milhares de misturas. A categoria 5 está incluída no 
GHS, pelo que os consumidores da UE teriam menos informação do que os consumidores dos 
países em que o GHS é integralmente aplicado. A inclusão da categoria 5 no regulamento 
comunitário facilitaria igualmente o comércio com esses países e significaria, para a 
legislação comunitária, a inclusão de todos os critérios relativos à toxicidade aguda 
adoptados pelas Nações Unidas.

Alteração 148
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo I – secção 3.1 – ponto 3.1.2.2.1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3.1.2.2.1-A. A categoria 5 de perigosidade 
destina-se a substâncias que representam 
um perigo de toxicidade aguda 
relativamente baixo, mas que, em certas 
circunstâncias, podem representar perigo 
para populações vulneráveis. Em 
complemento do quadro, são fornecidos 
critérios para a identificação das 
substâncias da categoria 5. É previsível 
que estas substâncias apresentem valores 
de DL50 orais ou dérmicos na gama de 2 
000-5 000 mg/kg de peso corporal. Tendo
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em conta a necessidade de proteger o 
bem-estar dos animais, os ensaios em 
animais na gama correspondente à 
categoria 5 são desincentivados e apenas 
deverão ser considerados se houver uma 
forte probabilidade de que os resultados 
desses ensaios tenham uma relevância 
directa para a protecção da saúde 
humana.

Or. en

Justificação

A proposta de regulamento só atingirá o seu objectivo de harmonização se a os critérios de 
classificação e as regras de rotulagem do GHS forem integralmente transpostos para a 
legislação comunitária. A toxicidade aguda da categoria 5 foi incluída no GHS, pelo que 
deve igualmente ser incluída no presente regulamento. A não ser assim, não só o comércio 
seria entravado, como o actual nível de protecção da legislação comunitária seria reduzido, 
pois muitas misturas deixariam de ser classificadas e rotuladas devido a uma mudança dos 
critérios de classificação. Isto seria prejudicial a uma protecção adequada, em particular, 
das crianças e de outros grupos vulneráveis.

Alteração 149
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo I – secção 3.1 – ponto 3.1.3.6.2.3 – quadro 3.1.2. – linha 2

Texto da Comissão

Quadro 3.1.2
Conversão a partir de uma gama de valores de toxicidade aguda obtidos experimentalmente 
(ou de categorias de perigo de toxicidade aguda) para a estimativa da toxicidade aguda num 

ponto determinado para efeitos de classificação das respectivas vias de exposição

Vias de exposição
Categoria de classificação ou estimativa da 

gama de toxicidades agudas obtida 
experimentalmente

Conversão para a 
estimativa da 

toxicidade aguda num 
ponto determinado

(ver nota 1)
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Oral

(mg/kg de peso 
corporal)

0 < categoria 1  5

5 < categoria 2  50

50 < categoria 3  300

300 < categoria 4  2000

0.5

5

100

500

Nota 1:
Estes valores foram concebidos para serem utilizados no cálculo da ATE para efeitos de 
classificação de misturas com base nos seus componentes e não representam resultados de 
ensaios.

Alteração

Quadro 3.1.2
Conversão a partir de uma gama de valores de toxicidade aguda obtidos experimentalmente 
(ou de categorias de perigo de toxicidade aguda) para a estimativa da toxicidade aguda num 

ponto determinado para efeitos de classificação das respectivas vias de exposição

Vias de exposição
Categoria de classificação ou estimativa da 

gama de toxicidades agudas obtida 
experimentalmente

Conversão para a 
estimativa da 

toxicidade aguda num 
ponto determinado

(ver nota 1)

Oral

(mg/kg de peso 
corporal)

0 < categoria 1  5

5 < categoria 2  50

50 < categoria 3  300

300 < categoria 4  2000

2000 < categoria 5  5000 (ver Nota 1-A)

0.5

5

100

500

2500

Nota 1:
Estes valores foram concebidos para serem utilizados no cálculo da ATE para efeitos de 
classificação de misturas com base nos seus componentes e não representam resultados de 
ensaios.

Nota 1-A:
A categoria 5 de perigosidade destina-se a misturas que representam um perigo de toxicidade 
aguda relativamente baixo, mas que, em certas circunstâncias, podem representar perigo 
para populações vulneráveis. É previsível que estas misturas apresentem valores de DL50
orais ou dérmicos na gama de 2 000-5 000 mg/kg de peso corporal. Tendo em conta a 
necessidade de proteger o bem-estar dos animais, os ensaios em animais na gama 
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correspondente à categoria 5 são desincentivados e apenas deverão ser considerados se 
houver uma forte probabilidade de que os resultados desses ensaios tenham uma relevância 
directa para a protecção da saúde humana.

Or. en

Justificação

A rotulagem dos produtos químicos da categoria 5 é particularmente importante para a 
protecção das crianças. Excluir esta categoria do regulamento implicaria a não rotulagem, 
em termos de toxicidade, de dezenas de milhares de misturas. A categoria 5 está incluída no 
GHS, pelo que os consumidores da UE teriam menos informação do que os consumidores dos 
países em que o GHS é integralmente aplicado. A inclusão da categoria 5 no regulamento 
comunitário facilitaria igualmente o comércio com esses países e significaria, para a 
legislação comunitária, a inclusão de todos os critérios relativos à toxicidade aguda 
adoptados pelas Nações Unidas.

Alteração 150
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo I – secção 3.1 – ponto 3.1.3.6.2.3 – quadro 3.1.2. – linha 2

Texto da Comissão

Quadro 3.1.2
Conversão a partir de uma gama de valores de toxicidade aguda obtidos experimentalmente 
(ou de categorias de perigo de toxicidade aguda) para a estimativa da toxicidade aguda num 

ponto determinado para efeitos de classificação das respectivas vias de exposição

Vias de exposição
Categoria de classificação ou estimativa da 

gama de toxicidades agudas obtida 
experimentalmente

Conversão para a 
estimativa da 

toxicidade aguda num 
ponto determinado

(ver nota 1)

Oral

(mg/kg de peso 
corporal)

0 < categoria 1  5

5 < categoria 2  50

50 < categoria 3  300

300 < categoria 4  2000

0.5

5

100

500
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Nota 1:
Estes valores foram concebidos para serem utilizados no cálculo da ATE para efeitos de 
classificação de misturas com base nos seus componentes e não representam resultados de 
ensaios.

Alteração

Quadro 3.1.2
Conversão a partir de uma gama de valores de toxicidade aguda obtidos experimentalmente 
(ou de categorias de perigo de toxicidade aguda) para a estimativa da toxicidade aguda num 

ponto determinado para efeitos de classificação das respectivas vias de exposição

Vias de exposição
Categoria de classificação ou estimativa da 

gama de toxicidades agudas obtida 
experimentalmente

Conversão para a 
estimativa da 

toxicidade aguda num 
ponto determinado

(ver nota 1)

Oral

(mg/kg de peso 
corporal)

0 < categoria 1  5

5 < categoria 2  50

50 < categoria 3  300

300 < categoria 4  2000

2000 < categoria 5  5000 (ver Nota 1-A)

0.5

5

100

500

2500

Nota 1:
Estes valores foram concebidos para serem utilizados no cálculo da ATE para efeitos de 
classificação de misturas com base nos seus componentes e não representam resultados de 
ensaios.

Nota 1-A:
A categoria 5 de perigosidade destina-se a misturas que representam um perigo de toxicidade 
aguda relativamente baixo, mas que, em certas circunstâncias, podem representar perigo 
para populações vulneráveis. É previsível que estas misturas apresentem valores de DL50
orais ou dérmicos na gama de 2 000-5 000 mg/kg de peso corporal. Tendo em conta a 
necessidade de proteger o bem-estar dos animais, os ensaios em animais na gama 
correspondente à categoria 5 são desincentivados e apenas deverão ser considerados se 
houver uma forte probabilidade de que os resultados desses ensaios tenham uma relevância 
directa para a protecção da saúde humana.

Or. en
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Justificação

A proposta de regulamento só atingirá o seu objectivo de harmonização se a os critérios de 
classificação e as regras de rotulagem do GHS forem integralmente transpostos para a 
legislação comunitária. A toxicidade aguda da categoria 5 foi incluída no GHS, pelo que 
deve igualmente ser incluída no presente regulamento. A não ser assim, não só o comércio 
seria entravado, como o actual nível de protecção da legislação comunitária seria reduzido, 
pois muitas misturas deixariam de ser classificadas e rotuladas devido a uma mudança dos 
critérios de classificação. Isto seria prejudicial a uma protecção adequada, em particular, 
das crianças e de outros grupos vulneráveis.

Alteração 151
Anders Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges, Lena Ek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo I – ponto 3.1.4.1. e quadro 3.1.3. – linhas 1 a 4 e 8

Texto da Comissão

3.1.4.1. Os elementos do rótulo devem ser utilizados para substâncias ou misturas que 
preencham os critérios de classificação nesta classe de perigo de acordo com o Quadro 3.1.3.

Quadro 3.1.3
Elementos do rótulo aplicáveis à toxicidade aguda

Classificação Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

Pictogramas 
GHS

Palavra-sinal Perigo Perigo Perigo Atenção

Frase de 
perigo:
Oral

H300: 
Mortal por 
ingestão

H300: 
Mortal por 
ingestão

H301: 
Tóxico por 

ingestão

H302:
Nocivo por 

ingestão

Frase de 
prudência -
Resposta 
(oral)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330
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Alteração

3.1.4.1. Os elementos do rótulo devem ser utilizados para substâncias ou misturas que 
preencham os critérios de classificação nesta classe de perigo de acordo com o Quadro 3.1.3.

A Nota 2-A relativa ao quadro fornece considerações específicas para a rotulagem das 
substâncias e misturas da categoria 5.

Quadro 3.1.3
Elementos do rótulo aplicáveis à toxicidade aguda

Classificação Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5

Pictogramas GHS Sem 
pictograma

Palavra-sinal Perigo Perigo Perigo Atenção Atenção

Frase de perigo:
Oral

H300: 
Mortal por 
ingestão

H300: 
Mortal por 
ingestão

H301: 
Tóxico por 

ingestão

H302:
Nocivo por 

ingestão

H303:
Pode ser 

nocivo por 
ingestão

Frase de 
prudência -
Resposta (oral)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Nota 2-A:
Os elementos de rotulagem para a categoria 5 constantes do Quadro 3.1.3 serão utilizados 
para substâncias e misturas que se encontram disponíveis ao grande público.
No que se refere a substâncias e misturas da categoria 5 que se destinam a ser utilizadas 
apenas por profissionais, o fornecedor providenciará a informação relativa à classificação 
aos utilizadores e distribuidores a jusante através de uma ficha de segurança.

Or. en
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Justificação

A rotulagem dos produtos químicos da categoria 5 é particularmente importante para a 
protecção das crianças. Excluir esta categoria do regulamento implicaria a não rotulagem, 
em termos de toxicidade, de dezenas de milhares de misturas. A categoria 5 está incluída no 
GHS, pelo que os consumidores da UE teriam menos informação do que os consumidores dos 
países em que o GHS é integralmente aplicado. A inclusão da categoria 5 no regulamento 
comunitário facilitaria igualmente o comércio com esses países e significaria, para a 
legislação comunitária, a inclusão de todos os critérios relativos à toxicidade aguda 
adoptados pelas Nações Unidas.

Alteração 152
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo I – ponto 3.1.4. – quadro 3.1.3. – linhas 1 a 4 e 8

Texto da Comissão

Quadro 3.1.3
Elementos do rótulo aplicáveis à toxicidade aguda

Classificação Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4

Pictogramas 
GHS

Palavra-sinal Perigo Perigo Perigo Atenção

Frase de 
perigo:
Oral

H300: 
Mortal por 
ingestão

H300: 
Mortal por 
ingestão

H301: 
Tóxico por 

ingestão

H302:
Nocivo por 

ingestão

Frase de 
prudência -
Resposta 
(oral)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330
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Alteração

Quadro 3.1.3
Elementos do rótulo aplicáveis à toxicidade aguda

Classificação Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4
Categoria 5

(ver nota 2-
A)

Pictogramas GHS Sem 
pictograma

Palavra-sinal Perigo Perigo Perigo Atenção Atenção

Frase de perigo:
Oral

H300: 
Mortal por 
ingestão

H300: 
Mortal por 
ingestão

H301: 
Tóxico por 

ingestão

H302:
Nocivo por 

ingestão

H303:
Pode ser 

nocivo por 
ingestão

Frase de 
prudência -
Resposta (oral)

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P310
P321
P330

P301 + P312
P330 P312

Nota 2-A:
Os elementos de rotulagem para a categoria 5 constantes do Quadro 3.1.3 serão utilizados 
para substâncias e misturas que se encontram disponíveis ao grande público.
No que se refere a substâncias e misturas da categoria 5 que se destinam a ser utilizadas 
apenas por profissionais, o fornecedor providenciará a informação relativa à classificação 
aos utilizadores e distribuidores a jusante através de uma ficha de segurança.

Or. en

Justificação

A proposta de regulamento só atingirá o seu objectivo de harmonização se a os critérios de 
classificação e as regras de rotulagem do GHS forem integralmente transpostos para a 
legislação comunitária. A toxicidade aguda da categoria 5 foi incluída no GHS, pelo que 
deve igualmente ser incluída no presente regulamento. A não ser assim, não só o comércio 
seria entravado, como o actual nível de protecção da legislação comunitária seria reduzido, 
pois muitas misturas deixariam de ser classificadas e rotuladas devido a uma mudança dos 
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critérios de classificação. Isto seria prejudicial a uma protecção adequada, em particular, 
das crianças e de outros grupos vulneráveis.

Alteração 153
Anne Ferreira

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo I – n.º 5 – ponto 1-A (novo)

5.1-A. PBT ou mPmB1

5.1-A.1. Critérios de classificação para as substâncias

5.1-A.1.1. Uma substância deve ser classificada como PBT ou 
mPmB se:

i) for identificada como PBT ou mPmB por um fabricante ou 
um importador, nos termos do artigo 14.º e do anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliação, 
autorização e restrição de substâncias químicas (REACH), que cria 
a Agência Europeia das Substâncias Químicas1, ou
ii) for identificada (ou considerada) como PBT ou mPmB e 
incluída na lista referida no n.º 1 do artigo 59.º do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006, ou
iii) for identificada (ou considerada) como PBT ou mPmB e 
incluída no anexo XIV do Regulamento (CE) n.º 1907/2006.

5.1-A.2. Critérios de classificação para as misturas

5.1-A.2.1. As misturas devem ser classificadas como PBT ou mPmB, 
com base nas concentrações de cada uma das substâncias PBT ou 
mPmB que contêm, de acordo com o quadro 5.3.

Quadro 5.3
Limites de concentração genéricos para as substâncias (numa 

mistura),
classificadas como PBT ou mPmB

Classificação da substância Classificação da mistura

                                               
1 Propõe-se que os critérios pormenorizados e os elementos da rotulagem (escolha do pictograma, menções de 
perigo e advertências) sejam elaborados mediante uma adaptação à evolução técnica, de acordo com o 
procedimento de comitologia definido no artigo 53.º do projecto de regulamento. Contudo, seria adequado, por 
exemplo, adoptar o pictograma do GSH  relativo ao perigo para o ambiente.
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PBT ou mPmB [C > 0,1%]

5.1-A.3. Comunicação dos perigos

5.1-A.3.1. Os elementos do rótulo devem ser utilizados para 
substâncias ou misturas que preencham os critérios de classificação 
desta classe de perigo, de acordo com o Quadro 5.4.

Quadro 5.4
Elementos de rotulagem para PBT ou mPmB

Símbolo/pictograma

Palavra-sinal Perigo
Frase de perigo EUH0XX: [pode ter efeitos 

nocivos a longo prazo para o 
homem e para o ambiente]

Frase de prudência [a determinar]

1 JO L 396 de 30/12/06, p. 1. Rectificação no JO L 136 de 29.5.2007, p. 3.

Or. fr

Justificação

A fim de garantir a coerência da nova política europeia no domínio da química, é essencial 
que o nível da tomada em consideração das substâncias que suscitam grande preocupação 
seja compatível.
Nesta óptica, a introdução de obrigações de rotulagem permitiria igualmente: 
(i) aumentar a eficácia da estratégia da UE de redução dos riscos relativamente aos PBT/ 
mPmB; 
(ii) garantir um nível de informação homogéneo e adequado sobre o nível de risco das 
substâncias que suscitam grande preocupação; e
(iii) reforçar a credibilidade do sistema de classificação e de rotulagem dos produtos 
químicos.
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Alteração 154
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo I – secção 5.1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5.1-A. Substâncias persistentes, 
bioacumuláveis e tóxicas (PBT) ou 
substâncias muito persistentes e muito 
bioacumuláveis (mPmB).
5.1-A.1  Critérios de classificação de 
substâncias
5.1-A.1.1.  Uma substância é classificada 
como PBT ou mPmB se:

(i) for identificada como PBT ou mPmB 
por um fabricante ou um importador, nos 
termos do artigo 14.º do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006, ou
(ii) for incluída como PBT ou mPmB na 
lista prevista no n.º 1 do artigo 59.º do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006, ou
(iii) for incluída como PBT ou mPmB no 
anexo XIV do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006.
5.1-A.2.  Critérios de classificação de 
misturas
5.1-A.2.1.  As misturas serão classificadas 
como PBT ou mPmB com base na 
concentração de cada substância nelas 
contida que seja classificada como PBT 
ou mPmB, em conformidade com o 
Quadro 5.2-A.

5.1-A.3.  Comunicação dos perigos
5.1-A.3.1.  Os elementos do rótulo devem 
ser utilizados para substâncias ou 
misturas que preencham os critérios de 
classificação nesta classe de perigo de 
acordo com o Quadro 5.2-B.

Or. en
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Justificação

As PBT e mPmB são consideradas substâncias que suscitam grande preocupação na acepção 
da regulamentação REACH. São, além disso, consideradas prioritárias no âmbito do regime 
de autorização REACH. Por conseguinte, o presente regulamento deve prever requisitos de 
rotulagem claros para as PBT e mPmB. Seria assim assegurada uma rotulagem uniforme e 
adequada destas substâncias, que, por sua vez, é condição para a adopção de medidas 
adequadas contra estas substâncias no contexto REACH.

Alteração 155
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo I – secção 5.1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5.1-A.  Substâncias persistentes, 
bioacumuláveis e tóxicas (PBT) ou 
substâncias muito persistentes e muito 
bioacumuláveis (mPmB).
5.1-A.1  Critérios de classificação de 
substâncias
5.1-A.1.1.  Uma substância é classificada 
como PBT ou mPmB se:

(i) for identificada como PBT ou mPmB 
por um fabricante ou um importador, nos 
termos do artigo 14.º do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006, ou
(ii) for incluída como PBT ou mPmB na 
lista prevista no n.º 1 do artigo 59.º do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006, ou
(iii) for incluída como PBT ou mPmB no 
anexo XIV do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006.
5.1-A.2.  Critérios de classificação de 
misturas
5.1-A.2.1.  As misturas serão classificadas 
como PBT ou mPmB com base na 
concentração de cada substância nelas 
contida que seja classificada como PBT 
ou mPmB, em conformidade com o 
Quadro 5.2-A.
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5.1-A.3.  Comunicação dos perigos
5.1-A.3.1.  Os elementos do rótulo devem 
ser utilizados para substâncias ou 
misturas que preencham os critérios de 
classificação nesta classe de perigo de 
acordo com o Quadro 5.2-B.

Or. en

Justificação

As PBT e mPmB são consideradas substâncias que suscitam grande preocupação na acepção 
da regulamentação REACH. São, além disso, consideradas prioritárias no âmbito do regime 
de autorização REACH. Por conseguinte, o presente regulamento deve prever requisitos de 
rotulagem claros para as PBT e mPmB. Seria assim assegurada uma rotulagem uniforme e 
adequada destas substâncias, que, por sua vez, é condição para a adopção de medidas 
adequadas contra estas substâncias no contexto REACH.

Alteração 156
Jens Holm

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo I – secção 5.1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5.1-A. Substâncias persistentes, 
bioacumuláveis e tóxicas (PBT) ou 
substâncias muito persistentes e muito 
bioacumuláveis (mPmB).
5.1-A.1 Critérios de classificação de 
substâncias
5.1-A.1.1. Uma substância é classificada 
como PBT ou mPmB se:
(i) for identificada como PBT ou mPmB 
por um fabricante ou um importador, nos 
termos do artigo 14.º e do anexo I do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006, ou
(ii) for considerada PBT ou mPmB e 
incluída na lista prevista no n.º 1 do 
artigo 59.º do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006, ou 
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(iii) for considerada como PBT ou mPmB 
e incluída no anexo XIV do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006.
O mais tardar em ...*, a Comissão, nos 
termos do procedimento previsto no artigo 
53.º, alterará, se for caso disso, as 
referências feitas neste ponto ao 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006. 
5.1-A.2. Critérios de classificação de 
misturas
5.1-A.2.1. As misturas serão classificadas 
como PBT ou mPmB com base na 
concentração de cada substância nelas 
contida que seja classificada como PBT 
ou mPmB, em conformidade com o 
Quadro 5.2-A.
O mais tardar em ...*, a Comissão, nos 
termos do procedimento previsto no artigo 
53.º, alterará este anexo a fim de incluir 
um novo quadro que indique os limites de 
concentração genéricos para as 
substâncias (numa mistura) classificadas 
como PBT ou mPmB. 
5.1-A.3. Comunicação dos perigos
5.1-A.3.1. Os elementos do rótulo devem 
ser utilizados para substâncias ou 
misturas que preencham os critérios de 
classificação nesta classe de perigo de 
acordo com o Quadro 5.2-B.
O mais tardar em ...*, a Comissão, nos 
termos do procedimento previsto no artigo 
53.º, alterará este anexo a fim de incluir 
um novo quadro que indique os elementos 
de rotulagem para as substâncias PBT ou 
mPmB. Estes elementos consistirão num 
pictograma adequado, na palavra-sinal 
"Perigo", numa frase de perigo 
pertinente e numa ou mais frases de 
prudência.
______

* Seis meses a contar da data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. en
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Justificação

A fim de alcançar um nível elevado de protecção da saúde e do ambiente, é fundamental 
identificar e rotular as substâncias e misturas que se considera terem os mais graves efeitos. 
As PBT e mPmB, que são consideradas substâncias que suscitam grande preocupação, não 
são tratadas como tal pelo sistema de classificação e rotulagem. Estas substâncias, 
contrariamente às CMT, podem não ser objecto de uma rotulagem que corresponda ao nível 
de perigo que lhes é atribuído. Esta incoerência cria desconfiança em relação à política 
comunitária em matéria de substâncias químicas e ao sistema de classificação e rotulagem.

Alteração 157
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo I – secção 5.1-A – quadro 5.2-A (novo)

QUADRO 5.2-A
Limites de concentração genéricos de substâncias (de uma mistura),

classificadas como PBT ou mPmB

Classificação da substância Classificação da mistura

PBT ou mPmB C > 0,1%

Or. en

Alteração 158
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo I – secção 5.1-A – quadro 5.2-A (novo)

QUADRO 5.2-A
Limites de concentração genéricos de substâncias (de uma mistura), classificadas como 

PBT ou mPmB

Classificação da substância Classificação da mistura

PBT ou mPmB C > 0,1%

Or. en
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Alteração 159
Anders Wijkman, Lena Ek, Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo I – secção 5.1-A – quadro 5.2-B (novo)

QUADRO 5.2-B
Elementos de rotulagem para substâncias PBT ou mPmB

Símbolo/pictogram
a *

Palavra-sinal Perigo
Frase de perigo EUH0XX: Pode causar efeitos nocivos 

duradouros no ser humano e no ambiente
Frase de prudência *

* O mais tardar em ... [seis meses a contar da data da entrada em vigor do 
presente regulamento], o símbolo/pictograma para as substâncias 
PBT/mPmB e as frases de prudência serão aditadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com controlo referido no n.º 3 do 
artigo 54.º.

Or. en

Alteração 160
Carl Schlyter

Proposta de regulamento – acto modificativo
Annex I – n. º 5.1a – table 5.2b (new)

TABLE 5.2b
Labelling elements for PBT or vPvB

Símbolo/pictogram
a *

Palavra-sinal Perigo
Frase de perigo EUH0XX: May cause long-lasting 

harmful effects for man and the 
environment

Frase de prudência *
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* O mais tardar em ... [seis meses a contar da data da entrada em vigor do 
presente regulamento], o símbolo/pictograma para as substâncias 
PBT/mPmB e as frases de prudência serão aditadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com controlo referido no n.º 3 do 
artigo 54.º.

Or. en
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