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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta, tal como se apresenta seguidamente na sua versão alterada, constitui uma etapa 
importante de um processo iniciado nos anos 1980-1990 pela Organização Internacional do 
Trabalho e que foi retomado e alargado depois pela Conferência das Nações Unidas para o 
Ambiente e o Desenvolvimento. 

Os objectivos do Sistema Geral Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Substâncias 
Químicas (acrónimo inglês GHS) incluem a classificação das substâncias e misturas segundo 
critérios harmonizados em função dos perigos físicos, sanitários ou ambientais e elementos 
harmonizados para a comunicação destes perigos, incluindo disposições em matéria de 
rotulagem e fichas de segurança.

A relatora não pode deixar de louvar esta iniciativa: uma abordagem mundial é inteiramente
compatível com o objectivo de maior protecção da saúde e do ambiente e o comércio 
internacional dos produtos.

A proposta da Comissão harmoniza as regras relativas à classificação, rotulagem e 
embalagem das substâncias e misturas. Obriga as empresas a classificar elas próprias as suas 
substâncias e misturas e a notificar as classificações. No anexo VI, estabelece uma lista 
harmonizada de substâncias classificadas ao nível comunitário. Por último, estabelece um 
inventário de classificação e rotulagem, criado a partir de todas as notificações e 
classificações harmonizadas anteriormente referidas.

A coerência com o programa REACH é desejável tanto no que diz respeito aos prazos, como 
ao critério da tonelagem ou aos anexos, em particular o anexo VI.

Segundo a proposta da Comissão, a parte 3 do anexo VI é vinculativa. Esta parte só deve 
conter as classificações que, nos termos do Regulamento REACH e do artigo 38 da proposta 
de regulamento, continuarão harmonizadas ao nível comunitário, ou seja: carcinogenicidade,
mutagenicidade, toxicidade reprodutiva (CMR) e sensibilização respiratória, bem como casos 
particulares devidamente justificados (nº 2 do artigo 38).

Propõe-se a criação de uma parte 4 no anexo VI com a classificação e a rotulagem das
substâncias perigosas para as quais já foi realizada uma harmonização comunitária com base 
na Directiva 67/548/CEE para as outras categorias de perigo que não as citadas no nº 1 do 
artigo 38; esta classificação e rotulagem são incluídas tendo em conta os critérios de 
classificação e rotulagem, em conformidade com o anexo I.

A proposta da Comissão de incluir estas classificações na parte 3 do anexo VI, do mesmo 
modo que as que continuarão a ser harmonizadas em aplicação do artigo 38, em conformidade 
com os procedimentos estabelecidos nos artigo 39 e 40, apresenta vários inconvenientes:

– a «tradução» das classificações «anexo I da directiva 67/548/CEE» em classificações
«GHS» foi feita sem concertação;

– devido à não correspondência exacta entre os critérios actuais e os do GHS, para muitas 
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substâncias, prevê-se a possibilidade de derrogação à classificação constante da parte 3 do 
anexo VI;

– a disposição do artigo 4.6 que exige que sejam "completadas" as classificações que figuram 
na parte 3 do anexo VI só pode aplicar-se a classificações «parciais», como as previstas no 
artigo 38;

– como não está prevista a revisão e actualização destas classificações, elas tornar-se-ão 
progressivamente obsoletas. Se forem vinculativas, não será possível ter em conta novos 
dados; em particular os dados resultantes da aplicação do Regulamento REACH.

Esta parte 4 do anexo VI deve por isso ser considerada um utensílio de referência não 
vinculativo que será amplamente utilizado pela indústria e as autoridades.
Assim, o trabalho há décadas realizado pelos peritos da Comissão, dos Estados-Membros e da 
indústria para estabelecer o anexo I da Directiva 67/548/CEE não será «perdido» e os critérios 
GHS poderão também ser plenamente aplicados.
Os fornecedores que aplicarem uma classificação e rotulagem diferentes das estabelecidas na 
parte 4 do anexo VI deverão, nos termos do artigo 49, provar às autoridades competentes que 
aplicaram os critérios enunciados nas partes 2 a 5 do anexo I.

Um anexo VI não vinculativo, excepto da sua parte 3, apresentaria assim a dupla vantagem de 
evitar confusões, contradições, ambiguidades … com o inventário de classificação e 
rotulagem, objecto do capítulo 2 deste mesmo título V, e de não entravar as trocas 
internacionais.

No que diz respeito às informações sobre o produto acabado, como a Comissão optou por 
incluir o segmento pós produção, a regra que deve prevalecer é a da qualidade e pertinência 
da informação e não da quantidade de informação. 

Por último, como se trata de um sistema mundial, é necessário que o futuro regulamento não 
imponha às empresas europeias restrições às quais não estejam sujeitas as suas concorrentes 
internacionais.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 21
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(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 e deve ser utilizada
para efeitos do presente regulamento e 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.

Justificação

Deve ficar claro que todas as informações disponíveis pertinentes podem ser tomadas em 
consideração na classificação de uma substância ou mistura.

Alteração 2
CONSIDERANDO 25

(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.

Alteração 3
ARTIGO 9, Nº 4, PARÁGRAFO 2

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 
quando a opinião dos peritos não permita ir 
além 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.

Justificação

Para privilegiar a concordância com a formulação do GHS da ONU sobre a opinião dos 
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peritos (1.3.2.4.8 do Sistema Global Harmonizado (GHS): «Para classificar as misturas é 
necessário solicitar a opinião de peritos em diferentes áreas a fim de garantir que a 
informação existente possa ser utilizada no maior número possível de casos para proteger a 
saúde humana e o ambiente.»

Alteração 4
ARTIGO 11, Nº 3

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 será 
o mais baixo 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;

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 os autores da 
notificação tiverem chegado a acordo, ou 
b bis) os valores-limites genéricos 
especificados no quadro 1.1 da parte 1 do 
anexo I, se não estiverem disponíveis os 
limites de concentração específicos 
referidos nas alíneas a) e b);

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 bis) não estiverem 
disponíveis.

Justificação

Na sua versão actual, o texto conduziria automaticamente a valores-limite mais baixos, sem 
necessidade de justificação. Existiu, no passado, uma justificação para estabelecer limites de 
concentração específicos das substâncias superiores aos limites genéricos.

Alteração 5
ARTIGO 12, ALÍNEA C)

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 

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



PA\703776PT.doc 7/11 PE400.315v02-00

PT

informação existente sobre as substâncias 
nela presentes.

Alteração 6
ARTIGO 37, Nº 2

2. As embalagens em forma de recipientes 
que contenham substâncias ou misturas 
perigosas vendidas ou disponíveis ao grande 
público não devem assumir formas ou 
grafismos passíveis de atrair as crianças ou 
levantar a sua curiosidade activa nem de 
induzir o consumidor em erro, nem assumir 
uma apresentação ou designação utilizadas 
para alimentos para humanos ou animais, 
medicamentos ou cosméticos.

2. As embalagens em forma de recipientes 
que contenham substâncias ou misturas 
perigosas vendidas ou disponíveis ao grande 
público não devem assumir formas ou 
grafismos passíveis de atrair as crianças ou 
levantar a sua curiosidade activa nem de 
induzir o consumidor em erro, nem assumir 
uma apresentação ou designação utilizadas 
para alimentos para humanos ou animais, 
medicamentos ou cosméticos.

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 disposições
específicas em matéria de embalagem 
sejam aplicáveis à mistura numa outra 
directiva ou regulamento da União 
Europeia, em particular os Regulamentos
(CE) nº 648/2004 e (CE) nº 907/2006.

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

Se preencherem os requisitos fixados no 
ponto 3.2.1 do anexo II, tais recipientes 
devem estar equipados com um aviso táctil 
de perigo, em conformidade com o disposto 
nas secções 3.2.2 do anexo II, a menos que 
disposições específicas em matéria de 
embalagem sejam aplicáveis à mistura 
numa outra directiva ou regulamento da 
União Europeia, em particular os 
Regulamentos (CE) nº 648/2004 e (CE) nº 
907/2006.

Justificação

Esta alteração evita a duplicação com disposições doutras directivas ou regulamentos da 
UE.
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Alteração 7
ARTIGO 40, TÍTULO

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

Justificação

A proposta da Comissão torna a parte 3 do anexo VI vinculativa. Propõe-se a criação de uma 
parte 4 no anexo VI com a classificação e a rotulagem das substâncias perigosas para as 
quais já foi realizada uma harmonização comunitária com base na Directiva 67/548/CEE 
para as outras categorias de perigo que não as citadas no artigo 38. Esta parte 4 do anexo VI 
será considerada um utensílio de referência não vinculativo que será utilizado pelas
autoridades e as empresas.

Alteração 8
ARTIGO 40-A (novo)

Artigo 40-A
Classificação e rotulagem das substâncias
perigosas pela directiva 67/548/CEE para
as categorias de perigo que não as citadas 

no nº 1 do artigo 38
A classificação e a rotulagem que figuram 
na parte 4 do anexo VI podem ser aplicadas 
pelos fornecedores.
Se um fornecedor decidir não aplicar esta 
classificação e rotulagem, deve voltar a 
avaliar a substância com base nos critérios 
enunciados nas partes 2 a 5 do anexo I.

Justificação

A proposta da Comissão torna a parte 3 do anexo VI vinculativa. Propõe-se a criação de uma 
parte 4 no anexo VI com a classificação e a rotulagem das substâncias perigosas para as 
quais já foi realizada uma harmonização comunitária com base na Directiva 67/548/CEE 
para as outras categorias de perigo que não as citadas no artigo 38. Esta parte 4 do anexo VI 
será considerada um utensílio de referência não vinculativo que será utilizado pelas 
autoridades e as empresas.

Alteração 9
ARTIGO 41, Nº 1, PRIMEIRO PARÁGRAFO



PA\703776PT.doc 9/11 PE400.315v02-00

PT

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 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:

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 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:

Justificação

A obrigação de notificar a Agência para efeitos de inclusão no inventário de classificação a 
partir de 1/12/10 não deve aplicar-se a todas as substâncias sujeitas a registo colocadas no 
mercado, mas apenas às que forem classificadas como perigosas, incluindo no quadro do 
REACH. Nos 2 últimos casos citados (substância classificada como perigosa em si mesmo ou 
presente numa mistura…), deve prever-se um limite (1 t/ano). A ausência de limite provocaria 
insegurança jurídica e teria um impacto negativo sobre as actividades de I&D.

Alteração 10
ARTIGO 45

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 previstas no nº 1 serão 
apresentadas segundo o formato 
estabelecido no anexo VII bis1 e são 
suficientes para satisfazer as necessidades 
médicas para a formulação de medidas 
preventivas e curativas, nomeadamente em 
situações de emergência.
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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.

2. Os organismos designados darão todas as 
garantias exigidas de confidencialidade 
sobre as informações recebidas. Estas 
últimas só poderão ser utilizadas para 
satisfazer as necessidades médicas previstas 
no nº 2.

A informação não deve ser utilizada para 
outros fins.

A informação não deve ser utilizada 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 lhes 
incumbem.

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 lhes 
incumbem.

3-A. Os Estados-Membros comunicam 
anualmente à base de dados europeia sobre 
acidentes estabelecida no quadro do 
Programa EHLASS (Sistema Europeu de 
Vigilância de Acidentes Domésticos e em 
Actividades de Lazer) dados relativos 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 bis.

Justificação

Como cada Estado aplica sistemas diferentes para os pedidos de informação e os formatos 
requeridos, um procedimento comunitário favorecerá a transparência e os aspectos práticos 
da execução.
A Associação Europeia de Centros de Intoxicação e Toxicologistas Clínicos (EACCPT) 
publicou requisitos em matéria de informação que serviriam de base a um novo anexo 7 bis.
A base de dados sobre acidentes criada pela Direcção-Geral "Saúde e Defesa do 
Consumidor" pode servir de meio para veicular os dados recolhidos pelos organismos 
designados relativos às misturas e aos acidentes nos quais intervêm.
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Alteração 11
ARTIGO 52, Nº 1

1. Se um Estado-Membro tiver razões 
fundamentadas para crer que uma substância 
ou mistura, embora satisfazendo os 
requisitos do presente regulamento, constitui 
um risco para a saúde humana ou para o 
ambiente, por razões de classificação, 
rotulagem ou embalagem, poderá tomar 
medidas provisórias adequadas. Desse facto 
informará imediatamente a Comissão, a 
Agência e os restantes Estados-Membros, 
fundamentando os motivos que justificaram 
a sua decisão.

1. Se um Estado-Membro tiver razões 
fundamentadas para crer que uma substância 
ou mistura, satisfazendo ou não 
satisfazendo, em caso de litígio com o 
fornecedor, os requisitos do presente 
regulamento, constitui um risco para a saúde 
humana ou para o ambiente, por razões de 
classificação, rotulagem ou embalagem, 
poderá tomar medidas provisórias 
adequadas. Desse facto informará 
imediatamente a Comissão, a Agência e os 
restantes Estados-Membros, fundamentando 
os motivos que justificaram a sua decisão.

Justificação

Convém prever a eventualidade de litígios entre o fornecedor e o Estado-Membro quanto à 
interpretação dos requisitos do regulamento e a necessidade de um procedimento para 
garantir uma classificação harmonizada em caso de litígio.
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