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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 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º 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 regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, e que altera a Directiva 
67/548/CEE e o Regulamento (CE) n.º 1907/2006
(COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0355),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0197/2007),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores e da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (A6-0000/2008),

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
CONSIDERANDO 8

(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 

(8) Por isso, é essencial harmonizar as 
disposições e os critérios 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 
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rotulagem, a classificação em classes de 
perigo ainda não incorporada no GHS e, 
por fim, as regras actuais sobre rotulagem e 
embalagem.

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.

Justificação

A modificação proposta visa garantir a coerência com os objectivos desta regulamentação.

Alteração 2
CONSIDERANDO 13

(13) A definição de termos do presente 
regulamento deve ser coerente com as 
estabelecidas no Regulamento (CE) [...] do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
[...], relativo ao registo, avaliação, 
autorização e restrição de substâncias 
químicas (REACH), que cria a Agência 
Europeia das Substâncias Químicas, que 
altera a Directiva 1999/45/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do 
Conselho e o Regulamento (CE) n.º 
1488/94 da Comissão, bem como a 
Directiva 76/769/CE do Conselho e as 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão, e 
com as definições especificadas para o 
GHS ao nível da ONU, por forma a 
garantir a máxima coerência na aplicação 
da legislação em matéria de substâncias 
químicas na Comunidade, no contexto do 
comércio global. As classes de perigo 
especificadas no GHS devem ser 
estabelecidas no presente regulamento pela 
mesma razão.

(13) A terminologia e as definições do 
presente regulamento devem ser coerentes
com as estabelecidas no Regulamento (CE) 
[...] do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de [...], relativo ao registo, avaliação, 
autorização e restrição de substâncias 
químicas (REACH), que cria a Agência 
Europeia das Substâncias Químicas, que 
altera a Directiva 1999/45/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do 
Conselho e o Regulamento (CE) n.º 
1488/94 da Comissão, bem como a 
Directiva 76/769/CE do Conselho e as 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão, e 
com as definições especificadas para o 
GHS ao nível da ONU, por forma a 
garantir a máxima coerência na aplicação 
da legislação em matéria de substâncias 
químicas na Comunidade, no contexto do 
comércio global. As classes de perigo 
especificadas no GHS devem ser 
estabelecidas no presente regulamento pela 
mesma razão.

Justificação

A fim de não criar confusões é necessário manter definições e terminologias coerentes com a 
legislação europeia específica.

Alteração 3
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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) Será sempre necessária nova 
informação e novos ensaios para 
determinar os perigos físicos, excepto se 
os dados adequados e fiáveis já existirem 
ou se estiver prevista uma derrogação na 
parte 2.

Justificação

E' importante insistir na fiabilidade e natureza dos dados utilizados, os ensaios para 
determinar os riscos físico-químicos não são efectuados em animais.

Alteração 4
CONSIDERANDO 26

(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 
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.

(26) Para efeitos de classificação, ensaios 
efectuados em humanos e primatas não 
humanos só devem ser efectuados se não 
existirem alternativas. Não devem ser 
realizados para contradizer outros dados. 
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 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.

Justificação

A fim de proteger a saúde humana, pode ser necessário proceder a ensaios em humanos e 
primatas humanos. No entanto, estes ensaios devem limitar-se aos casos para os quais não 
existem alternativas.
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Alteração 5
CONSIDERANDO 31

(31) Por razões de proporcionalidade e 
exequibilidade, devem ser definidos os 
valores limite genéricos aplicáveis tanto a 
impurezas, aditivos ou constituintes 
individuais das substâncias como a 
substâncias e misturas, especificando 
quando devem ser tidas em conta as 
informações existentes sobre estes para 
determinar a classificação de perigo de 
substâncias e misturas.

(31) Por razões de proporcionalidade e 
exequibilidade, devem ser definidos os 
valores limite genéricos aplicáveis tanto a 
impurezas identificadas, aditivos ou 
constituintes individuais das substâncias 
como a substâncias e misturas, 
especificando quando devem ser tidas em 
conta as informações existentes sobre estes 
para determinar a classificação de perigo 
de substâncias e misturas.

Justificação

O actual Anexo VI da directiva relativa às substâncias perigosas (secção 1.7.2.1) determina 
que devem ser classificadas as substâncias que contêm impurezas, aditivos ou constituintes 
individuais cujos valores limite são iguais ou superiores nos termos dos requisitos da 
directiva relativa às preparações perigosas.

Alteração 6
CONSIDERANDO 35

(35) Os dois instrumentos utilizados para 
comunicar os perigos de substâncias e 
misturas são os rótulos e as fichas de 
segurança previstas no Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006. O rótulo é o único 
instrumento de comunicação aos 
consumidores, mas pode igualmente servir 
para chamar a atenção dos trabalhadores 
para a informação mais completa sobre as 
substâncias ou misturas presente nas fichas 
de segurança. Uma vez que as disposições 
em matéria de fichas de segurança estão 
incluídas no Regulamento (CE) 
n.º1907/2006 que utiliza estas últimas 
como principal ferramenta de comunicação 
no âmbito da cadeia de fornecimento de 
substâncias, o presente regulamento não 
deve duplicar essas disposições.

(35) Os dois importantes instrumentos 
utilizados para comunicar os perigos de 
substâncias e misturas são os rótulos e as 
fichas de segurança previstas no 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006. Destes 
apenas o rótulo está rapidamente 
disponível para comunicação aos 
consumidores, e por este motivo deve ser 
suficientemente pormenorizado e 
importante para efeitos de utilização do 
produto. É, pois, essencial que, tal como 
está previsto no Regulamento (CE) n.º
1907/2006, a Agência, em consulta com 
as autoridades competentes e os 
interessados e com base, se for esse o 
caso, nas melhores práticas aplicáveis, 
presta orientação quanto à comunicação 
de informações sobre os riscos e a 
utilização segura de substância químicas 
e misturas. O rótulo deve igualmente 
servir para chamar a atenção dos 
trabalhadores para a informação mais 
completa sobre as substâncias ou misturas 
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presente nas fichas de segurança. Uma vez 
que as disposições em matéria de fichas de 
segurança estão incluídas no Regulamento 
(CE) n.º1907/2006 que utiliza estas últimas 
como principal ferramenta de comunicação 
no âmbito da cadeia de fornecimento de 
substâncias, o presente regulamento não 
deve duplicar essas disposições.

Justificação

Um sistema de comunicação adequado e consistente fornecerá aos consumidores informação 
necessária e conselhos que permitam gerir o seu risco de uma forma segura e eficaz ao 
utilizarem uma substância, preparação ou produto que contenha químicos. Igualmente de 
acordo com o sistema global harmonizado (GHS o rótulo destinado aos consumidores deve 
ser suficientemente "pormenorizado e importante para efeitos de utilização do produto".

Alteração 7
CONSIDERANDO 35-A (novo)

(35-A) Para uma comunicação completa e 
correcta das informações aos 
consumidores sobre os riscos e a 
utilização segura das substâncias 
químicas e das misturas, é necessário 
promover a utilização e a difusão de sítios 
Internet e números verdes sobretudo para 
as informações relativas a embalagens 
particulares.

Justificação

A presença de um número elevado ou inadequado de informações numa embalagem de 
pequenas dimensões não garante a recepção das informações por parte do consumidor. A 
indicação de um sítio Internet ou de um número verde claramente legíveis mesmo em 
pequenas superfícies aos quais recorrer para obter todas as informações úteis e pertinentes
pode constituir uma alternativa válida para fazer chegar a informação ao consumidor.

Alteração 8
CONSIDERANDO 41

(41) As regras do presente regulamento 
sobre rotulagem aplicam-se sem prejuízo 
da Directiva 91/414/CEE do Conselho 
relativa à colocação dos produtos 

(41) As regras do presente regulamento 
sobre rotulagem aplicam-se sem prejuízo 
da Directiva 91/414/CEE do Conselho 
relativa à colocação dos produtos 
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fitofarmacêuticos no mercado e da 
Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho relativa à colocação de 
produtos biocidas no mercado .

fitofarmacêuticos no mercado e da 
Directiva 98/8/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho relativa à colocação de 
produtos biocidas no mercado e o 
Regulamento (CE) n.° 648/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 
de Março de 2004, relativo aos 
detergentes1.

__________________
1 JO L 104 de 8.4.2004, p. 1. Regulamento com a 
última redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento da Comissão (CE) N.º 907/2006 (JO 
L 168 de 21.6.2006, p. 5).

Justificação

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

Alteração 9
CONSIDERANDO 46

(46) Para alcançar o funcionamento do 
mercado interno das substâncias e 
misturas, garantindo, simultaneamente, um 
nível elevado de protecção da saúde 
humana e do ambiente, devem estabelecer-
se regras para um inventário de 
classificação e rotulagem. A classificação e 
a rotulagem de qualquer substância 
comercializada deve, pois, ser notificada à 
Agência para ser incluída no inventário.

(46) Para alcançar o funcionamento do 
mercado interno das substâncias e 
misturas, garantindo, simultaneamente, um 
nível elevado de protecção da saúde 
humana e do ambiente, devem estabelecer-
se regras para um inventário de 
classificação e rotulagem. A classificação e 
a rotulagem de qualquer substância 
comercializada deve, para as substâncias 
submetidas a registo nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 numa 
quantidade superior a 1 tonelada por ano, 
ser notificada à Agência para ser incluída 
no inventário.

Justificação

O artigo 6.º do regulamento CE 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.
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Alteração 10
CONSIDERANDO 55

(55) Para garantir a transparência, 
imparcialidade e coerência ao nível das 
actividades de controlo do cumprimento 
pelos Estados-Membros, é necessário que 
constituam uma estrutura adequada para 
imposição de multas eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas por 
incumprimento do presente regulamento, 
dado que esse incumprimento pode resultar 
em danos para a saúde humana e para o 
ambiente.

(55) Para garantir a transparência, 
imparcialidade e coerência ao nível das 
actividades de controlo do cumprimento 
pelos Estados-Membros, é necessário que 
constituam uma estrutura adequada para 
imposição de multas eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas por 
incumprimento do presente regulamento, 
dado que esse incumprimento pode resultar 
em danos para a saúde humana e para o 
ambiente. Os Estados-Membros devem 
ainda criar um sistema eficaz de
vigilância e controlo.

Justificação

Para que o sistema criado pelo presente regulamento funcione eficazmente é necessário 
prever também um sistema eficiente de vigilância e de controlo.

Alteração 11
CONSIDERANDO 64

(64) Em particular, devem ser conferidas 
competências à Comissão para adaptar o 
presente regulamento ao progresso técnico, 
incluindo para introduzir as alterações ao 
GHS realizadas ao nível da ONU. Essas 
adaptações ao progresso técnico devem ter 
em conta o ritmo bianual de trabalho da 
ONU. Devem igualmente ser conferidas 
competências à Comissão para poder 
decidir da classificação e rotulagem 
harmonizadas de substâncias específicas. 
Dado que tais medidas são de âmbito geral 
e se destinam a alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
deviam ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo previsto no artigo 5.ºA da 
Decisão 1999/468/CE.

(64) Em particular, devem ser conferidas 
competências à Comissão para adaptar o 
presente regulamento ao progresso técnico, 
e científico, incluindo para introduzir as 
alterações ao GHS realizadas ao nível da 
ONU. Essas adaptações ao progresso 
técnico e científico devem ter em conta o 
ritmo bianual de trabalho da ONU. O 
desenvolvimento e a validação de novos 
métodos de ensaio devem também 
reflectir-se no presente Regulamento. 
Devem igualmente ser conferidas 
competências à Comissão para poder 
decidir da classificação e rotulagem 
harmonizadas de substâncias específicas. 
Dado que tais medidas são de âmbito geral 
e se destinam a alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
deviam ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo previsto no artigo 5.ºA da 
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Decisão 1999/468/CE.

Justificação

No sector dos produtos químicos, o progresso científico e técnico é rápido. Cumpre adaptar o 
regulamento aos progressos científicos, incluindo os relativos aos métodos de ensaio.

Alteração 12
ARTIGO 1, NÚMERO 1, ALÍNEA A)

a) harmonização da classificação de 
substâncias e misturas e das regras em 
matéria de rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas perigosas; 

a) harmonização dos critérios da 
classificação de substâncias e misturas e 
das regras em matéria de rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas 
perigosas;

Justificação

A alteração proposta visa assegurar a coerência com os objectivos da presente 
regulamentação.

Alteração 13
ARTIGO 1, NÚMERO 2, ALÍNEA D)

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 ou a processos 
orientados para a I&D não 
comercializadas ou que sejam 
comercializadas num volume anual 
inferior a 1 tonelada por fornecedor.

Justificação

A investigação e os progressos científicos permitem encontrar soluções alternativas mais 
seguras e menos poluentes. Para esse fim, é necessário prever, como já garantido na 
regulamentação REACH, que, em determinadas quantidades, as substâncias e as misturas 
utilizadas para fins de investigação e desenvolvimento sejam excluídas do âmbito de 
aplicação do presente regulamento.

Alteração 14
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ARTIGO 2, NÚMERO 4-A (novo)

(4-A) "Preparação", a mistura ou solução 
composta por duas ou mais substâncias; 
mistura e preparação são sinónimos.

Justificação

Para uma definição mais completa, é introduzida a definição de “misturas” constante da 
regulamentação REACH no que diz respeito às preparações. Mistura e preparação são 
sinónimos.

Alteração 15
ARTIGO 3, NÚMERO 2, PARTE INTRODUTÓRIA

2. Qualquer substância ou mistura que 
preencha os critérios de qualquer das 
seguintes classes ou categorias de perigo 
estabelecidas no anexo I é perigosa:

2. Qualquer substância ou mistura que 
preencha os critérios de qualquer das 
seguintes classes ou categorias de perigo 
estabelecidas no anexo I é perigosa na 
acepção do Regulamento (CE) N.º 
1907/2006 e para efeitos da legislação a 
jusante:

Justificação

A alteração proposta visa tornar coerente a norma em apreço com já previsto pelo 
regulamento REACH (CE 1906/2006), de modo a evitar confusões relativamente ao 
significado de risco e perigo.

Alteração 16
ARTIGO 3, NÚMERO 3

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 integrar 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.



PE398.679v01-00 14/31 PR\700983PT.doc

PT

Justificação

Dada a natureza internacional do regulamento em apreço, a actividade da Comissão neste 
caso é considerada como um processo de integração.

Alteração 17
ARTIGO 5, NÚMERO 1, ALÍNEA B)

b) dados epidemiológicos e experiência dos 
efeitos em humanos;

b) dados epidemiológicos fiáveis e 
experiência cientificamente válida dos 
efeitos das substâncias em humanos (por 
ex,. dados profissionais, informações de 
bases de dados relativas a acidentes e 
estudos prospectivos);

Justificação

É importante insistir na fiabilidade científica e na natureza dos dados utilizados, assim como 
na disponibilidade de informações provenientes de programas ou convenções 
internacionalmente reconhecidos.

Alteração 18
ARTIGO 5, NÚMERO 1, ALÍNEA C-A) (nova)

c-A) qualquer outra informação gerada 
no quadro de programas químicos 
internacionais.

Justificação

É importante insistir na fiabilidade científica e na natureza dos dados utilizados, assim como 
na disponibilidade de informações provenientes de programas ou convenções 
internacionalmente reconhecidos.

Alteração 19
ARTIGO 6, NÚMERO 1

1. O fornecedor de uma mistura identifica a 
informação existente relevante para 
determinar se a mistura comporta um 
perigo físico, para a saúde ou o ambiente 
como definido no anexo I, e, em particular, 
a seguinte:

1. O fornecedor de uma mistura identifica a 
informação existente relevante para 
determinar se a mistura comporta um 
perigo físico, para a saúde ou o ambiente 
como definido no anexo I, e, em particular, 
a seguinte:

a) dados gerados em conformidade com a) dados gerados em conformidade com 
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qualquer um dos métodos referidos no n.º 3 
do artigo 8.º sobre a própria mistura ou as 
substâncias nela contidas;

qualquer um dos métodos referidos no n.º 3 
do artigo 8.º sobre a própria mistura ou as 
substâncias nela contidas;

b) dados epidemiológicos e experiência dos 
efeitos em humanos sobre a própria 
mistura ou as substâncias nela contidas;

(b) dados epidemiológicos fiáveis e 
experiência cientificamente válida dos 
efeitos das substâncias em humanos (ex. 
dados profissionais, informação de bases 
de dados relativas a acidentes e de estudos 
prospectivos);

c) qualquer outra informação gerada em 
conformidade com o ponto 1 do anexo XI 
do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 sobre 
a própria mistura ou as substâncias nela 
contidas.

c) qualquer outra informação gerada em 
conformidade com o ponto 1 do anexo XI 
do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 sobre 
a própria mistura ou as substâncias nela 
contidas.

c-A) qualquer outra informação gerada 
no quadro de programas químicos 
internacionais relativamente à própria 
mistura ou a substâncias nela contidas;
c-B) informação relativa à composição e 
classificação de misturas existentes no 
quadro de um grupo de misturas 
relacionadas análogas.

A informação será relativa à forma ou ao 
estado físico em que a mistura é utilizada 
ou pode razoavelmente esperar se que 
venha a ser utilizada após a sua colocação 
no mercado.

A informação será relativa, sempre que 
pertinente, à forma ou ao estado físico em 
que a mistura é utilizada ou pode 
razoavelmente esperar se que venha a ser 
utilizada após a sua colocação no mercado.

Justificação

É importante insistir na fiabilidade científica e na natureza dos dados utilizados, assim como 
na disponibilidade de informações provenientes de programas ou convenções 
internacionalmente reconhecidos.

Alteração 20
ARTIGO 6, NÚMERO 2

2. Em conformidade com os n.ºs 3 e 4, 
sempre que a informação referida na 
alínea a) do n.º 1 exista sobre a própria 
mistura, e o fornecedor tenha considerado 
essa informação adequada e fiável, usá-la-á 
para os efeitos da avaliação prevista no 
Capítulo 2.

2. Em conformidade com os n.ºs 3 e 4, 
sempre que a informação referida no n.º 1
exista sobre a própria mistura, e o 
fornecedor tenha considerado essa 
informação adequada e fiável, usá-la-á para 
os efeitos da avaliação prevista no Capítulo 
2.
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Justificação

A referência é feita ao número no seu todo e, por conseguinte, a toda e qualquer informação 
pertinente disponível.

Alteração 21
ARTIGO 7, NÚMERO 1

1. Sempre que forem efectuados novos 
ensaios para efeitos do presente 
regulamento, só serão realizados ensaios 
em animais, na acepção da Directiva 
86/609/CEE, se não existirem outras 
alternativas possíveis.

1. Sempre que forem efectuados novos 
ensaios para efeitos do presente 
regulamento, só serão realizados ensaios 
em animais, na acepção da Directiva 
86/609/CEE, se não existirem outras 
alternativas possíveis, que facultem o 
mesmo grau de fiabilidade e qualidade de 
dados.

Esses métodos serão revistos e 
aperfeiçoados regularmente, no intuito de 
reduzir as experiências com animais 
vertebrados e o número de animais 
utilizados. 

Justificação

É necessário reafirmar aqui o compromisso de reduzir a experimentação animal.

Alteração 22
ARTIGO 7, NÚMERO 2

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

2. Só serão realizados ensaios em seres 
humanos e primatas não humanos para 
efeitos do presente regulamento quando 
não existirem outras alternativas 
possíveis. Estes ensaios não serão 
realizados para contrariar outros dados.

Justificação

Os ensaios em seres humanos e em primatas não humanos devem limitar-se aos casos em que 
a informação necessária para proteger a saúde humana não pode ser conseguida de 
nenhuma outra forma credível.

Alteração 23
ARTIGO 8, NÚMERO 3, ALÍNEA C)
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c) quanto aos perigos para a saúde e o 
ambiente referidos na parte 3 e na parte 4 
do anexo I, os princípios e métodos
científicos internacionalmente 
reconhecidos e os métodos validados por 
procedimentos internacionais.

(c) quanto aos perigos para a saúde e o 
ambiente referidos na parte 3 e na parte 4 
do anexo I, observar sólidos princípios
científicos, de preferência 
internacionalmente reconhecidos, ou
métodos validados por procedimentos 
internacionais.

Justificação

No que toca aos perigos para a saúde e o ambiente, é fundamental fazer referência a sólidos 
princípios científicos reconhecidos a nível internacional.

Alteração 24
ARTIGO 11, NÚMERO 1

1. Sempre que uma substância contenha 
outra substância, classificada ela própria 
como perigosa, sob a forma de impureza, 
aditivo ou componente individual, esta 
informação será tida em conta para efeitos 
de classificação, se a concentração da 
impureza, do aditivo ou do componente 
individual for igual ou superior ao 
respectivo valor limite referido no n.º 3.

1. Sempre que uma substância contenha 
outra substância, classificada ela própria 
como perigosa, sob a forma de impureza, 
aditivo ou componente individual 
identificados, esta informação será tida em 
conta para efeitos de classificação, se a 
concentração da impureza, do aditivo ou do 
componente individual for igual ou 
superior ao respectivo valor limite referido 
no n.º 3.

Justificação

O Anexo VI da directiva relativa às substâncias perigosas (secção 1.7.2.1) requer a 
classificação de substâncias sempre que tenham sido identificados impurezas, aditivos ou 
componentes individuais de substâncias a níveis iguais ou superiores aos limites previstos na 
directiva relativa às preparações perigosas, o que foi considerado adequado para a 
classificação de muitas substâncias complexas com diversos níveis de impurezas ou 
constituintes, tendo inclusivamente em conta a impossibilidade de identificá-los na íntegra.

A formulação usada na proposta conduziria automaticamente a um valor-limite mais baixo, 
independentemente justificação.

Alteração 25
ARTIGO 11, NÚMERO 2

2. Sempre que uma mistura contenha uma 
substância classificada como perigosa, sob 
a forma de componente individual, 

2. Sempre que uma mistura contenha uma 
substância classificada como perigosa, sob 
a forma de componente individual, 
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impureza ou aditivo, esta informação será 
tida em conta para efeitos de classificação, 
se a concentração dessa substância for 
igual ou superior ao respectivo valor limite 
referido no n.º 3.

impureza ou aditivo identificados, esta 
informação será tida em conta para efeitos 
de classificação, se a concentração dessa 
substância for igual ou superior ao 
respectivo valor limite referido no n.º 3.

Justificação

O Anexo VI da directiva relativa às substâncias perigosas (secção 1.7.2.1) requer a 
classificação de substâncias sempre que tenham sido identificados impurezas, aditivos ou 
componentes individuais de substâncias a níveis iguais ou superiores aos limites previstos na 
directiva relativa às preparações perigosas, o que foi considerado adequado para a 
classificação de muitas substâncias complexas com diversos níveis de impurezas ou 
constituintes, tendo inclusivamente em conta a impossibilidade de identificá-los na íntegra.

A formulação usada na proposta conduziria automaticamente a um valor-limite mais baixo, 
independentemente justificação.

Alteração 26
ARTIGO 26, NÚMERO 2, PARÁGRAFO 2

A importância da taxa será determinada 
pela Comissão em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
54.º.

A importância da taxa será determinada 
pela Comissão em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
54.º. Será instituída uma taxa reduzida 
para as PME.

Justificação

Tendo em conta a incidência dos custos da legislação REACH e GHS (sistema mundial 
harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos) para as PME, solicita-se 
uma redução da taxa prevista.

Alteração 27
ARTIGO 26, NÚMERO 4-A (novo)

4-A. O fornecedor informa de imediato a 
Agência, caso a classificação de uma 
substância ou de uma mistura seja 
adaptada nos termos do artigo 15.º. Se a 
classificação mudar para as classes de 
risco 3.5., 3.6 ou 3.7 do Anexo I, a 
Agência revê a decisão em matéria de 
confidencialidade.
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Justificação

É necessário prever uma situação em que a classificação de uma substância ou de uma 
mistura, à qual foi concedida uma certa confidencialidade da identidade química, sofre uma 
alteração. Se a classificação mudar para substâncias CMT (cancerígenas, mutagénicas ou 
tóxicas), a Agência tem de rever a sua a decisão em matéria de confidencialidade.

Alteração 28
ARTIGO 31, NÚMERO 2, PARTE INTRODUTÓRIA

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, 
ou um Estado-Membro, se tal se afigure 
oportuno, a Agência prepara e apresenta à 
Comissão os seguintes projectos de isenção 
relativamente às obrigações de rotulagem 
previstas (incluindo as condições de 
aplicação) previstas nos artigos 17.º e 34.º:

Justificação

Para facilitar a implementação das disposições às PME, a legislação deve prever também 
que os Estados-Membros, sempre que oportuno, tenham a possibilidade de solicitar à 
agência que faculte propostas de execução, que, em qualquer caso, serão apresentadas pela 
agência à Comissão.

Alteração 29
ARTIGO 31, NÚMERO 2-A (novo)

2-A. Sem prejuízo do previsto nos n.ºs 1 e 
2, as indicações de perigo e os conselhos 
de prudência relativos às substâncias ou 
misturas contidas em embalagens de 
pequenas dimensões ou não adequadas 
podem ser fornecidas mediante indicação 
de uma página internet ou de um número 
verde. De qualquer forma, para as 
substâncias e misturas classificadas como 
perigosas o pictograma de perigo 
pertinente deve constar da etiqueta.

Justificação

A presença de um elevado número de informações em embalagens de pequenas dimensões ou 
embalagens não adequadas não garante que a informação chegue ao consumidor. A 
indicação de uma página internet ou de um número verde claramente legíveis, inclusivamente 
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em pequenas superfícies, a que recorrer para conseguit toda e qualquer informação útil e 
pertinente pode representar uma alternativa válida para que a informação chegue ao 
consumidor prevendo, em qualquer caso, para as substâncias perigosas, como mais uma
garantia, o respectivo pictograma de perigo.

Alteração 30
ARTIGO 31, NÚMERO 2-B (novo)

2-B. Não será necessária rotulagem para 
embalagens de aplicação única (ou 
utilização única ou porções individuais ou 
monodoses), que se encontrem em 
embalagens rotuladas nos termos do 
presente regulamento, removidas apenas 
para utilização de acordo com as 
instruções de funcionamento ou de 
utilização e esvaziadas de imediato.

Justificação

Estas duas categorias de perigo não estão associadas a um pictograma de perigo. Se o aviso 
de perigo não constar da embalagem, os utilizadores não serão informados deste perigo 
específico. A alteração reflecte a prática em vigor na directiva relativa às preparações 
perigosas para as misturas classificadas como R10 R52/53, i.e., classificações que não estão 
associadas a um símbolo de perigo.

Alteração 31
ARTIGO 33

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 sem demora após 
qualquer alteração à classificação e 
rotulagem da substância ou mistura, sem 
demora e no prazo máximo de seis 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 
classificação da substância e à rotulagem 
da mistura.
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 nas Directivas 91/414/CEE e 
98/8/CE.
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Justificação

Todas as alterações na classificação de substâncias e misturas deveriam conduzir à 
actualização imediata do rótulo. O fornecedor deve agir o mais rápido possível, mas, mesmo 
em casos menos urgentes (como, por exemplo, a actualização da morada 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 32
ARTIGO 36, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 1

1. Se forem usadas tanto uma embalagem 
exterior como interior e a embalagem 
exterior não ostentar 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, 
ambas devem ser rotuladas em 
conformidade com o presente regulamento.

1. Se forem usadas tanto uma embalagem 
exterior como interior, considerar-se-á que 
os requisitos de rotulagem estão 
preenchidos quando a embalagem exterior 
estiver rotulada 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, e quando a embalagem ou 
embalagens interiores estiverem rotuladas 
em conformidade com o presente 
regulamento.

Justificação

Em conformidade com o disposto no texto actual da directiva relativa às preparações 
perigosas.

Alteração 33
ARTIGO 36, NÚMERO 2-A (novo)

2-A. Caso o rótulo da embalagem interior 
seja claramente visível devido à 
transparência da embalagem exterior 
(película retráctil, por exemplo), não é 
obrigatória a rotulagem adicional da 
embalagem exterior.
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Justificação

Caso a embalagem externa seja transparente, torna-se supérflua a aposição de outros 
rótulos, que poderiam prestar-se a confusão.

Alteração 34
ARTIGO 36-A (novo)

Artigo 36.º-A
Orientações da Agência

1. Sem prejuízo das regras de rotulagem 
previstas no título III, o fornecedor de 
uma substância ou mistura destinada à 
utilização pelos consumidores do público 
em geral efectuará a rotulagem em 
conformidade com as orientações 
transmitidas pela Agência para a 
comunicação de informações aos 
consumidores do público em geral sobre 
os riscos e a utilização segura das 
substâncias e misturas químicas, como 
prevê o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.
2. A Agência emitirá as orientações 
referidas no n.º 2 supra, em consulta com 
as autoridades competentes e as partes 
interessadas, e reportando-se, se for caso 
disso, às melhores práticas pertinentes. 
Tais orientações estarão disponíveis no 
prazo de 18 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento.

Justificação

É necessário que haja uma comunicação correcta das informações aos consumidores, a fim 
de assegurar um nível mais elevado de protecção e segurança. Um sistema de comunicação 
adequado e consistente fornecerá aos consumidores as informações e indicações necessárias 
para lhes permitir uma gestão segura e eficaz dos riscos aquando da utilização de uma 
substância, preparação ou produto que contenha substâncias químicas.

Alteração 35
ARTIGO 37, NÚMERO 2

2. As embalagens em forma de recipientes 
que contenham substâncias ou misturas 

2. As embalagens em forma de recipientes 
que contenham substâncias ou misturas 
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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.

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 que possa 
induzir em erro o consumidor.

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 previstas numa 
directiva ou num regulamento distintos da 
UE.

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 se apliquem à mistura 
disposições de rotulagem específicas 
previstas numa directiva ou num 
regulamento distintos da UE.

Justificação

A fim de garantir um nível adequado de protecção, é necessário manter em vigor as eventuais 
disposições específicas previstas relativamente a determinadas categorias de substâncias ou 
misturas.

Alteração 36
ARTIGO 40, NÚMERO 1, ALÍNEA E)

e) quaisquer outros parâmetros que 
permitam a avaliação dos perigos para a 
saúde ou o ambiente das misturas que 
contenham a substância perigosa em 
questão ou de substâncias que contenham 
essas substâncias perigosas, como 
impurezas, aditivos e constituintes, se for 

e) quaisquer outros parâmetros que 
permitam a avaliação dos perigos para a 
saúde ou o ambiente das misturas que 
contenham a substância perigosa em 
questão ou de substâncias que contenham 
essas substâncias perigosas, como 
impurezas, aditivos e constituintes 
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caso disso. identificados, se for caso disso.

Justificação

O actual anexo VI da directiva relativa às substâncias perigosas (secção 1.7.2.1) determina 
que devem ser classificadas as substâncias que contêm impurezas, aditivos ou constituintes 
individuais cujos valores limite são iguais ou superiores nos termos dos requisitos da 
directiva relativa às preparações perigosas. Concluiu-se que isto é apropriado para a 
classificação de muitas substâncias complexas, com níveis variados de impurezas ou de 
componentes, que não são todos susceptíveis de serem identificados.

A formulação utilizada na proposta conduziria a considerar automaticamente o mais baixo 
valor de corte, sem qualquer outra justificação.

Alteração 37
ARTIGO 40, NÚMERO 1, PARTE INTRODUTÓRIA

1. Qualquer fabricante ou importador, ou 
grupo de fabricantes ou importadores, em 
seguida designados " 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 quantidade 
superior a uma tonelada por ano de uma 
substância sujeita a registo nos termos do 
n.º 1 do artigo 6.º 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:

Justificação

O artigo 6.º do regulamento CE 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.

Alteração 38
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ARTIGO 43, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 3

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, 
excepto no caso de um fornecedor ter 
apresentado um pedido nos termos do 
artigo 26.º que tenha sido deferido pela 
Agência. Esta 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.

Justificação

É necessário assegurar os pedidos de protecção dos direitos de propriedade intelectual.

Alteração 39
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, incluindo os dados relativos 
à 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.

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 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 A informação não deve ser utilizada para 
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outros fins. quaisquer 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 comunicarão, 
todos os anos, à base de dados europeia de 
acidentes, criada no âmbito do programa 
EHLASS (Sistema comunitário de 
informação sobre os acidentes domésticos 
e em actividades de lazer), os dados 
pormenorizados sobre o número de 
acidentes e as misturas em causa, 
relativamente aos quais os organismos 
designados tenham recebido consultas
médicas referentes ao tratamento e às 
medidas curativas.

Justificação

O direito à propriedade intelectual deve ser assegurado. Além disso, será conveniente 
recolher e divulgar os dados relativos aos acidentes.

Alteração 40
ARTIGO 46, NÚMERO 1

1. Os Estados-Membros tomarão todas as 
medidas, incluindo a manutenção de um 
sistema de controlos oficiais, necessárias 
para garantir que as substâncias e misturas 
não sejam colocadas no mercado sem 
serem classificadas, rotuladas e embaladas 
em conformidade com o presente 
regulamento.

1. Os Estados-Membros tomarão todas as 
medidas, incluindo a manutenção de um 
sistema de controlos oficiais e outras 
actividades, em função das 
circunstâncias, necessárias para garantir 
que as substâncias e misturas não sejam 
colocadas no mercado sem serem 
classificadas, rotuladas e embaladas em 
conformidade com o presente regulamento.

Justificação

A presente alteração é decorrente do regulamento REACH.
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Alteração 41
ARTIGO 47

Os Estados-Membros estabelecerão 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
em caso de infracção ao disposto no 
presente regulamento e tomarão todas as 
medidas necessárias para garantir a sua 
execução. As sanções estabelecidas devem 
ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas. 
Os Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão no prazo de 18 
meses após a entrada em vigor do presente 
regulamento e qualquer alteração posterior 
das mesmas no mais breve prazo possível.

Os Estados-Membros estabelecerão 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
em caso de infracção ao disposto no 
presente regulamento e tomarão todas as 
medidas necessárias para garantir a sua 
execução. As sanções estabelecidas devem 
ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas. 
Os Estados-Membros notificarão essas 
disposições à Comissão no prazo de 18 
meses após a entrada em vigor do presente 
regulamento e qualquer alteração posterior 
das mesmas no mais breve prazo possível. 
A Comissão procederá à avaliação dos 
dados relativos às sanções e divulgará as 
melhores práticas em termos de eficácia.

Justificação

Cabe à Comissão analisar as medidas adoptadas pelos Estados-Membros para assegurar a 
aplicação adequada do presente regulamento. Seria conveniente proceder à divulgação nos 
Estados-Membros de informações sobre as sanções mais eficazes.

Alteração 42
ARTIGO 53

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 
anexos I a VII ao progresso técnico e 
científico, em conformidade com as 
normas estabelecidas no presente 
regulamento. A Comissão terá 
devidamente em conta a futura evolução 
do GHS nas Nações Unidas, os progressos 
realizados nos programas e convenções 
internacionais pertinentes, os dados 
fornecidos pelas bases de dados de 
acidentes, tais como as unidades de 
informação sobre os venenos e o sistema 
comunitário de informação sobre os 
acidentes domésticos e em actividades de 
lazer, bem como a validação dos ensaios 
alternativos pelo CEVMA. Essas medidas, 
necessárias para a alteração de elementos 
não essenciais do presente regulamento, 
serão adoptadas em conformidade com o 
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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.

Justificação

É necessário proceder à adaptação do regulamento aos progressos científicos e técnicos, mas 
isto só pode ter lugar dentro do quadro jurídico adoptado mediante o processo de co-decisão. 
As alterações às disposições do presente regulamento devem ser efectuadas unicamente por 
meio da co-decisão. Para as futuras adaptações, deverão ser tidos em conta os progressos 
realizados no âmbito do GHS e de outros programas e convenções internacionais pertinentes. 
As bases de dados relativas aos acidentes fornecem informações sobre as incidências 
práticas da legislação em questão que devem ser igualmente tomadas em consideração.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 1980 foi dado início ao debate a nível internacional sobre as substâncias químicas e o seu 
papel na nossa vida, inicialmente no âmbito da Organização Internacional do trabalho e, em 
seguida, das Nações Unidas, que, no curso de várias etapas (Rio em 1992, Joanesburgo em 
2002), adoptaram, em Dezembro de 2002, o sistema GHS (Sistema Harmonizado de 
Classificação e Rotulagem de Substâncias Químicas) (revisto em 2005).

Ao nível europeu:

 Em 2001, a Comissão publica o Livro Branco intitulado "Estratégia para a futura 
política em matéria de substâncias químicas", no qual anuncia o seu objectivo de 
propor a implementação do GHS na legislação comunitária;

 Em 29 de Outubro de 2003, na Exposição de Motivos da alteração à Directiva 67/548, 
adoptada ao mesmo tempo que a proposta REACH, a Comissão anuncia a intenção de 
elaborar uma proposta relativa ao GHS;

 No período compreendido entre 21 de Agosto de 2006 e 21 de Outubro de 2006 
procedeu-se à consulta das pessoas interessadas, tendo-se registado a apresentação de 
370 contributos;

 Em 27 de Junho de 2007 a proposta foi adoptada pela Comissão;

 Em Junho de 2007 entrou em vigor um dos elementos essenciais da política em 
matéria de substâncias químicas: o regulamento REACH.

GHS
O GHS é um programa voluntário mundial de harmonização, ao qual a UE decidiu aderir a 
fim de estabelecer uma base comum e coerente para o perigo químico contendo os elementos 
fundamentais de:
- Segurança para o transporte de mercadorias perigosas;
- Prevenção para a saúde e a segurança dos consumidores, dos trabalhadores e do ambiente;

Especificamente, a proposta de regulamento:

 Harmoniza a classificação das substâncias e misturas, bem como as normas relativas à 
rotulagem e à embalagem das substâncias e misturas perigosas;

 Impõe aos fornecedores a obrigação de classificar as substâncias e misturas;

 Estabelece uma lista de substâncias com a classificação e rotulagem respectivas 
harmonizadas ao nível comunitário, no anexo VI, parte 3;



PE398.679v01-00 30/31 PR\700983PT.doc

PT

 Institui um inventário relativamente à classificação e à rotulagem, constituído por 
todas as notificações, registos e classificações harmonizadas. 

Considerando a importância do comércio mundial dos produtos químicos, concluiu-se que um 
sistema harmonizado a nível internacional de classificação e rotulagem pode representar a 
melhor solução para garantir não apenas a segurança, mas também a qualidade e a coerência 
das informações sobre os produtos químicos importados ou fabricados, bem como o controlo 
da exposição às substâncias e, por conseguinte, o nível de protecção da saúde e do ambiente 
ao nível mundial. Quanto mais claras, compreensíveis e pertinentes forem as informações 
fornecidas aos consumidores, melhores serão os resultados que se pretendem alcançar por 
meio dessa legislação.

Pode ocorrer hoje que uma mesma substância, uma mesma concentração percentual de 
substância, seja classificada de modo totalmente diferente nos diversos países, em razão da 
diversidade de sistemas de classificação vigentes, variando, em relação a uma mesma 
substância quanto à sua inclusão na categoria de perigosa, tóxica e arriscada ou na de não 
perigosa (é o caso da percentagem de toxicidade oral LD50= 257mg/kg, que é considerada 
como sendo perigosa para a classificação GHS, ao passo que para a classificação UE e de 
países como a Austrália, a Malásia e a Tailândia é considerada nociva ["harmful" com a cruz 
de Santo André], para os EUA, Canadá, Japão e Coreia como tóxica, para a Nova Zelândia 
como arriscada e, finalmente, para a China, como não perigosa).

Certas substâncias que são classificadas como sendo perigosas na Europa podem, por 
exemplo, ser rotuladas na China sem precauções particulares, o que, além de dar margem a 
vantagens injustas no plano da concorrência, representa um grave perigo para todos os 
consumidores, sobretudo num mercado global. Este é um dos motivos fundamentais que 
levaram a Comissão e os Estados-Membros a participarem nos trabalhos das Nações Unidas e 
a decidirem introduzir o referido sistema na legislação europeia.

As substâncias químicas são fabricadas e comercializadas no mundo inteiro, pelo que os 
perigos que representam são os mesmos em toda a parte, razão pela qual a descrição dos 
perigos não deve variar consoante os países. Seja qual for o país, os consumidores correm o 
mesmo perigo ou não correm nenhum perigo.

Prazos GHS

A reclassificação e a rotulagem das substâncias devem ser completadas:

 para as substâncias, até 1 de Dezembro de 2010, (3,5 anos após a entrada em vigor do 
regulamento REACH).

 para as misturas, até 1 de Junho de 2015, (4,5 anos depois).

Os prazos correm a partir da entrada em vigor do regulamento REACH e, por conseguinte, 
qualquer atraso ulterior na adopção da presente regulamentação poderia traduzir-se numa 
carga considerável para as empresas e as pessoas relacionadas com as actividades em causa. 
Foi por esta razão que foi apresentado um pequeno número de alterações, que são necessárias 
para alinhar a proposta pelas disposições já existentes nas regulamentações pertinentes e 
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melhorar a coerência com a implantação do regulamento REACH. Isto tem como base a 
garantia assegurada por um texto proveniente das Nações Unidas, fruto de negociações 
internacionais, que contou com a participação da Comissão e de todos os Estados-Membros.
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