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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 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 que altera o 
Regulamento (CE) n.º 648/2004 a fim de o adaptar ao Regulamento (CE) n.º … 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)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(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)0613),

– 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 (C6-0349/2007),

– 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 o parecer da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores
(A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua 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.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Conselho Económico e Social das Nações Unidas adoptou em 2003 um Sistema 
Harmonizado a Nível Mundial para a Classificação e Rotulagem de produtos químicos 
(GHS), destinado a facilitar o comércio mundial de substâncias químicas, introduzindo um 
sistema comum para a comunicação dos perigos. A Cimeira Mundial para o Desenvolvimento 
Sustentável realizada em Joanesburgo encorajou os países a aplicarem o referido sistema sem 
demora e a tê-lo plenamente operacional até fins de 2008.

O objectivo geral de harmonizar a classificação e a rotulagem das substâncias químicas 
perigosas consiste em melhorar o nível de protecção da saúde humana e do ambiente em todo 
o mundo.

A aplicação do GHS na UE requer certas alterações à legislação vigente. Uma proposta de 
Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, e que 
altera a Directiva 67/548/CEE e o Regulamento (CE) nº 1907/2006, servirá para introduzir os 
princípios do GHS na legislação comunitária, tomando em grande medida como base o 
sistema comunitário vigente. Esta proposta é acompanhada de duas outras propostas de direito 
derivado: uma proposta que altera o Regulamento relativo aos detergentes e outra que altera 
as directivas relativas aos produtos cosméticos, jogos, emissões de compostos orgânicos 
voláteis (COV), veículos em fim de vida e resíduos de aparelhos eléctricos e electrónicos 
(RAEE).

Proposta sobre detergentes

As alterações propostas pela Comissão ao Regulamento relativo aos detergentes (648/2004) 
são bastante limitadas. Adaptam disposições respeitantes à classificação e à rotulagem a fim 
de as coadunar com o Regulamento "principal" relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas, sem acrescentar mais elementos. As novas disposições 
entrarão em vigor em 1 de Junho de 2015.

A relatora não propõe aqui qualquer alteração à proposta da Comissão de regulamento 
relativo aos detergentes, mas reserva-se o direito de reconsiderar a sua posição numa etapa 
posterior do procedimento legislativo.
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