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PR_COD_1app

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 pela 
vigésima nona vez a Directiva 76/769/CEE do Conselho relativa
à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à limitação da colocação no mercado e da utilização de 
algumas substâncias e preparações perigosas (substâncias classificadas como 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução)

(COM(2004)0638 – C6-0136/2004 – 2004/0225(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2004)0638)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 (C6-0136/2004),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, bem 
como da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 
(A6-0000/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão;

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.

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto

A vigésima nona alteração agora proposta da Directiva 76/769/CEE regula as substâncias 
recém-classificadas ou reclassificadas como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução das categorias 1 e 2 na vigésima nona adaptação ao progresso técnico da Directiva 
67/548/CEE, inserindo-as no apêndice do anexo I da Directiva 76/769/CEE, de forma a 
limitar a sua utilização em substâncias e preparações colocadas no mercado para venda ao 
público em geral.

Esta vigésima nona alteração irá inserir 346 entradas contendo substâncias 
recém-classificadas ou reclassificadas ao abrigo da Directiva 2004/73/CE da Comissão no 
apêndice do anexo I da Directiva 76/769/CEE, a saber: 146 entradas contendo substâncias 
recém-classificadas como cancerígenas da categoria 1, 21 entradas contendo substâncias 
recém-classificadas como cancerígenas da categoria 2, 152 entradas contendo substâncias 
recém-classificadas como mutagénicas da categoria 2, e 24 entradas contendo substâncias 
recém-classificadas como tóxicas para a reprodução da categoria 2. Contudo, destas 346 
entradas, 304 contêm substâncias que já se encontravam sujeitas a uma restrição de venda ao 
público em geral, por já anteriormente terem sido classificadas como substâncias 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução das categorias 1 ou 2. 

Âmbito de aplicação

De acordo com as informações disponíveis, muitas destas substâncias recém-classificadas 
como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução são utilizadas como 
matérias-primas, produtos intermédios da síntese orgânica ou para aplicações profissionais 
específicas.

Além disso, na sua maioria, as substâncias enumeradas na vigésima nona alteração aqui 
proposta já estavam sujeitas a uma limitação de venda ao público em geral, devido à sua 
anterior classificação como substâncias cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução das categorias 1 ou 2,  estando agora somente a ser sujeitas a uma reclassificação 
ou tendo-lhes sido atribuídas novas notas. Na prática, apenas 42 das 346 entradas contendo 
substâncias recém-classificadas dizem respeito a substâncias que estarão sujeitas a novas 
limitações de venda ao público em geral.

Recomendação do relator

A directiva proposta será garante de uma protecção da saúde mais eficaz para o consumidor 
sem que tal comporte importantes repercussões de ordem económica ou perdas de postos de 
trabalho, dado ser já restrita a utilização destas substâncias perigosas por parte do público em 
geral.

Uma vez que a vantagem de que é portadora a presente proposta de directiva seria benéfica 
para a protecção da saúde humana, sendo reduzidos os custos correlatos e não sendo do 
conhecimento do relator a expressão, pelas partes interessadas, de opiniões em contrário sobre 
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a matéria,  propõe-se a aprovação da presente directiva sema alterações.
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