
PR\554796PT.doc PE 353.579v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

PROVISÓRIO
2003/0257(COD)

17.2.2005

***I
PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera 
a Directiva 67/548/CEE do Conselho de modo a adaptá-la ao Regulamento 
(CE) do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, à avaliação, à 
autorização e à restrição de produtos químicos
(COM(2003) 644 – C6-0531/2003 – 2003/0257(COD))

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

Relator: Guido Sacconi

Relatores de parecer (*):
Lena Ek, Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
Hartmut Nassauer, Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores

(*) Cooperação reforçada entre as comissões - artigo 47º do Regimento



PE 353.579v01-00 2/7 PR\554796PT.doc

PT

PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

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

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 67/548/CEE do Conselho de modo a adaptá-la ao Regulamento (CE) do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, à avaliação, à autorização e à 
restrição de produtos químicos
(COM(2003) 644 – C6-0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2003) 644)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 95º do Tratado CE, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C5-0531/2003),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da 
Política do Consumidor e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores, da 
Comissão dos Orçamentos, Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da 
Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão dos Assuntos Jurídicos, da 
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros e da Comissão do Comércio 
Internacional (A5-0000/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

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

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
ARTIGO 1, PONTO 1

Artigo 1, nº 1 (Directiva 67/548/CEE)

1) No n.º 1 do artigo 1.º, são suprimidas as 
alíneas a), b) e c).

1) No n.º 1 do artigo 1.º, são suprimidas as 
alíneas a), b) e c) e o texto da alínea d) é 
substituído pelo seguinte texto:

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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"d) a classificação, a embalagem e a 
rotulagem das substâncias perigosas para 
o homem ou para o ambiente e dos artigos 
que contêm tais substâncias, quando as 
referidas substâncias ou artigos são 
introduzidos no mercado dos 
Estados-Membros".

Justificação

Alarga o campo de aplicação da Directiva aos artigos que contêm substâncias perigosas.

Alteração 2
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 23 (Directiva 67/548/CEE)

6) No n.º 2 do artigo 23.º, é acrescentada a 
seguinte alínea g):

6) O artigo 23.º é modificado da seguinte 
forma:

“g) O número de registo, quando 
disponível.”

a) Ao nº 2, é aditada a seguinte alínea g):

“g) O número de registo, quando 
disponível.”

b) É aditado o nº 5 seguinte:
"5. No caso de artigos que contenham 
substâncias autorizadas nos termos do 
artigo 57º do Regulamento (CE) 
nº [REACH] do Parlamento Europeu e do 
Conselho*, o rótulo contém um símbolo 
indicativo. Este símbolo é definido pela 
Comissão até ... **, em conformidade com 
o procedimento a que se refere o artigo 
29º, e é incluído na lista a que se refere o 
anexo II."
* JO L ...

** dois anos após a data de entrada em vigor 
da presente directiva.

Justificação

A fim de aumentar a segurança dos consumidores na utilização de artigos que contêm 
substâncias perigosas, é introduzida a obrigatoriedade de aposição de uma indicação 
pertinente no rótulo desses artigos.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta da Comissão visa modificar a Directiva 67/548/CEE relativa à classificação, 
embalagem e rotulagem das substâncias perigosas, de modo a adaptá-la às novas disposições 
em matéria de substâncias químicas que serão adoptadas no âmbito do Regulamento REACH, 
o qual é objecto de uma proposta separada, apresentada pela Comissão paralelamente à 
presente proposta (COM(2003) 644 - C5-0530/2003 - 2003/0256(COD)).

Em particular, o Regulamento REACH irá introduzir, para as novas substâncias químicas, 
obrigações de registo idênticas àquelas a que estão sujeitas as substâncias já existentes. É, 
portanto, necessário revogar as disposições correspondentes da Directiva 67/548/CEE, bem 
como as disposições em matéria de obrigação de informação e de métodos de prova a utilizar, 
que serão regidas pelas disposições do Regulamento REACH. Em contrapartida, as normas 
relativas à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas não se encontram 
actualmente incluídas no sistema REACH, pelo que continuarão a aplicar-se as disposições 
pertinentes da Directiva 67/548/CEE.

O relator limitou-se a apresentar duas alterações à proposta relativa à Directiva 67/548/CEE. 
Trata-se da introdução de um símbolo específico no rótulo dos artigos que contêm substâncias 
químicas autorizadas nos termos do Regulamento REACH.
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