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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. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. 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 decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 76/769/CEE do Conselho no que respeita à limitação da colocação no mercado 
e da utilização de algumas substâncias e preparações perigosas [2-(2-metoxietoxi)etanol, 
2-(2-butoxietoxi)etanol, diisocianato de metilenodifenilo, ciclo-hexano e nitrato de 
amónio]
(COM(2007)0559 – C6-0327/2007 – 2007/0200(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)0559),

– 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 (C6-0327/2007),

– 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 (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.

Alteração 1

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) As disposições da presente decisão 
são adoptadas tendo em vista a sua 
incorporação no Anexo XVII do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 
(REACH), conforme previsto no n.º 3 do 
artigo 137.º desse regulamento. 
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Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica a relação existente entre a presente decisão, a Directiva 76/769/CEE 
e o Regulamento REACH. 

Alteração 2

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I - Ponto 55 - coluna 2 - ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As pessoas singulares ou colectivas 
que colocam no mercado pela primeira 
vez preparações com MDI devem, num 
prazo de três anos a contar da data de 
entrada em vigor das restrições enunciadas 
no n.º 1, recolher dados sobre possíveis 
casos de pessoas que sofrem de alergias 
respiratórias durante a utilização de 
preparações com MDI e colocar estes 
dados à disposição da Comissão. Os dados 
devem ser recolhidos em conformidade 
com um protocolo de estudo no qual 
participarão centros especializados e que 
deve ser aprovado pela Comissão.

(6) Num prazo de três anos a contar da data 
de entrada em vigor das restrições 
enunciadas no n.º 1, com base nos dados 
disponíveis desde a conclusão da 
avaliação dos riscos efectuada em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 793/93 e na sequência de um parecer 
do Comité Científico dos Riscos para a 
Saúde e o Ambiente, a Comissão informa 
o Parlamento Europeu e o Conselho 
sobre a necessidade de recolher outros 
dados sobre possíveis casos de pessoas que 
sofrem de alergias respiratórias durante a 
utilização de preparações com MDI. Com 
base nesse relatório, a Comissão 
apresenta, se necessário, uma proposta 
nos termos do artigo 69.º, n.ºs 1 e 3, do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho1, 
tendo em vista obrigar as pessoas 
singulares ou colectivas que colocam no 
mercado pela primeira vez preparações 
com MDI a recolherem dados, em 
conformidade com um protocolo de estudo 
no qual participarão centros especializados 
e que deve ser aprovado pela Comissão.     

Or. en
                                               
1 JO L 396 de 30.12.2006, p. 1. Regulamento alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1354/2007 do Conselho (JO 
L 304 de 22.11.2007, p. 1). 
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Justificação

Desde a conclusão da avaliação dos riscos do MDI, realizada em 2005 nos termos do 
Regulamento (CEE) n.º 793/93, relativo à avaliação e controlo dos riscos ambientais 
associados às substâncias existentes, novos dados relativos à exposição provenientes da 
Agência de Protecção do Ambiente da Dinamarca, de centros de informação sobre 
substâncias tóxicas da Alemanha, Reino Unido e Bélgica, bem como do sector industrial, 
indicam que não existem riscos efectivos para os consumidores. Antes de encomendar novos 
estudos de grande alcance, importa solicitar à Comissão que considere de forma exaustiva, 
recorrendo ao parecer de um comité científico adequado, se tais dados anulam a necessidade 
de uma nova criação de dados. 

Alteração 3

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I - ponto 55 - coluna 2 - ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Aplica-se o disposto nos n.os 1 e 3 do 
artigo 69.º do Regulamento (CE) n.° 
1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho*, salvo se os dados recolhidos 
demonstrarem que não são necessárias 
novas medidas de restrições além das já 
aplicadas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os n.ºs 2 a 3 do artigo 69.º do Regulamento REACH (1907/2006) aplicam-se 
independentemente desta disposição, permitindo à Comissão e aos Estados-Membros 
restringirem ainda mais os MDI no âmbito do processo de restrições previsto no 
Regulamento REACH, caso sejam preenchidos os critérios claros acordados pelo Parlamento 
e pelo Conselho. A disposição proposta cria uma incoerência entre as disposições da 
presente decisão e o Regulamento REACH, ao estabelecer um conjunto desnecessário de 
critérios suplementares para novas restrições da substância em causa.



PE400.667v01-00 8/10 PR\706495PT.doc

PT

Alteração 4

Proposta de decisão – acto modificativo
Anexo
Directiva 76/769/CEE
Anexo I - ponto 56 - coluna 2 - ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Não pode ser colocado no mercado pela 
primeira vez após [18 meses após a entrada 
em vigor da presente decisão], para venda 
ao público em geral, como componente de 
produtos adesivos à base de neopreno, em 
concentrações iguais ou superiores a 0,1% 
em massa, em embalagens de peso superior 
a 650 g.

(8) Não pode ser colocado no mercado pela 
primeira vez após [18 meses após a entrada 
em vigor da presente decisão], para venda 
ao público em geral, como componente de 
produtos adesivos à base de neopreno, em 
concentrações iguais ou superiores a 0,1% 
em massa, em embalagens de peso superior 
a 350 g.

Or. en

Justificação

Dado que este produto adesivo não se destina a ser aplicado em grandes superfícies, parece 
adequado limitar o tamanho da embalagem. Na avaliação dos riscos, era recomendado um 
tamanho correspondente a 350 gramas.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto e objectivo da decisão

O DEGME, o DEGBE, o MDI e o ciclo-hexano foram submetidos a avaliações dos riscos, no 
âmbito do Regulamento (CEE) n.º 793/93, relativo à avaliação e controlo dos riscos 
ambientais associados às substâncias existentes. Essa avaliação detectou a necessidade de 
reduzir os riscos que essas substâncias químicas oferecem para a saúde humana, tendo as 
conclusões sido confirmadas pelo Comité Científico da Toxicidade, Ecotoxicidade e do 
Ambiente (CCTEA).

O nitrato de amónio é uma substância que pode agir como oxidante, resultando o risco da sua 
capacidade de explosão quando misturado com determinadas outras substâncias. O nitrato de 
amónio é amplamente utilizado como fertilizante na UE, devendo os fertilizantes que contêm 
essa substância preencher determinadas normas mínimas de segurança antes de serem
colocados no mercado.
A presente decisão visa fornecer normas harmonizadas para a colocação no mercado e a 
utilização de preparações de DEGME, DEGBE, MDI e ciclo-hexano destinadas ao grande 
público. Ela visa igualmente fornecer normas harmonizadas para a colocação no mercado do 
nitrato de amónio enquanto substância, bem como em preparações para serem utilizadas como 
fertilizante. A presente decisão, que propõe alterações à Directiva 76/769/CEE, visa assim 
melhorar as condições de funcionamento do mercado interno e garantir um elevado nível de 
protecção da saúde humana.

Domínios de utilização das substâncias químicas em causa

O DEGME pertence ao grupo dos éteres de glicol, sendo principalmente utilizado como 
agente anticongelante em combustíveis para aviação. A substância é também utilizada como 
produto químico intermédio, como produto químico de base (solvente de processamento) e 
como solvente para tintas, vernizes, decapantes, agentes de limpeza, emulsões de polimento, 
vedantes, líquidos lava-pára-brisas, produtos de limpeza da pele (sabão) e produtos para 
cuidados da pele.

O DEGBE pertence ao grupo dos éteres de glicol, sendo principalmente utilizado em tintas 
para pintura, corantes, tintas de escrever, detergentes e produtos de limpeza. A principal 
função deste agente á dissolver os diferentes componentes das misturas, tanto em sistemas 
aquosos, como não aquosos.

O MDI refere-se a diversos compostos isoméricos, sendo principalmente utilizado na 
produção industrial de espumas rígidas de poliuretano usadas no mundo inteiro. Tem muitas 
outras utilizações nos domínios da pintura e dos revestimentos, dos produtos adesivos, dos 
vedantes (incluindo materiais de impermeabilização resistentes a intempéries), dos 
elastómeros e do calçado. Entra igualmente na composição de painéis de partículas (na 
aglomeração das madeiras) e dos moldes e  núcleos para a indústria de fundição.

O ciclo-hexano é um alcano cíclico, utilizado principalmente como solvente em produtos 
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adesivos (ciclo-hexano em combinação com outros solventes). Trata-se sobretudo de produtos 
adesivos à base de “neopreno” (policloropreno) utilizado nas indústrias do couro (calçado), da 
construção civil (revestimentos para pavimentos) e dos equipamentos automóveis. Os 
produtos adesivos à base de ciclo-hexano são essencialmente utilizados por profissionais, mas 
também pelo público em geral em produtos para actividades de bricolage.

O nitrato de amónio é amplamente utilizado como fertilizante na UE, mas constitui também o 
principal ingrediente do explosivo comercial ANFO (ammonium nitrate fuel-oil). O nitrato de 
amónio é utilizado como fertilizante, quer estreme, quer em combinação com outros 
nutrientes. Os fertilizantes com mais de 28% de azoto são considerados como fertilizantes à 
base de nitrato de amónio com elevado teor de azoto.

Recomendações do relator

Devido à necessidade de limitar os riscos para os consumidores e, em especial, de garantir 
uma protecção adequada na utilização em actividades de bricolage, devem ser aplicadas
certas restrições às preparações contendo DEGME, DEGBE, MDI ou ciclo-hexano, que são 
comercializadas para venda ao grande público. Importa igualmente garantir um nível elevado 
e uniforme de segurança para os agricultores e distribuidores na UE, no que diz respeito a 
todos os fertilizantes à base de nitrato de amónio, bem como limitar aos agricultores 
profissionais o acesso a fertilizantes com elevado teor de azoto.

Tendo em conta o exposto supra e considerando que a directiva proposta suscitará poucos 
problemas à indústria e ao comércio, o relator aprova o texto da Comissão com algumas 
alterações. As alterações propostas visam clarificar a relação com REACH, limitar custos 
desnecessários e melhorar a segurança dos consumidores.


	706495pt.doc

