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No âmbito do processo em curso a nível europeu relativamente à revisão do Regulamento CLP (classificação, 

rotulagem e embalagem de produtos químicos), decorrente da nova Estratégia Europeia para os Produtos 

Químicos (CSS – Chemicals Strategy for Sustainability), foi disponibilizada pela Comissão Europeia Proposta de 

Regulamento Delegado de alteração ao Regulamento CLP submetida a consulta pública entre 20 de Setembro 

e 18 de Outubro de 2022 
1 . 

 
A referida Proposta de Regulamento Delegado pretende introduzir as seguintes novas classes de perigo no CLP: 

− Disrupção Endócrina (ED) para a saúde humana; 

− Disrupção Endócrina (ED) para o ambiente; 

− PBT / vPvB (Persistent, bioaccumulative and toxic / Very persistent and very bioaccumulative); 

− PMT / vPvM (Persistent, mobile and toxic / Very persistent and very mobile). 

 

Considerando a revisão do Regulamento CLP em curso, assim como a proposta concreta de Regulamento 

Delegado de alteração ao CLP submetida a consulta, a APQuímica – Associação Portuguesa da Química, 

Petroquímica e Refinação (www.apquimica.pt) vê com agrado esta oportunidade de poder expressar os seus 

pontos de vista sobre esta proposta legislativa e contribuir para o processo em curso, na sequência da sua 

participação em anteriores momentos de consulta aos stakeholders, sistematizando neste documento o conjunto 

de comentários / contributos / propostas de melhoria até à data identificados neste âmbito. 

 
1 Consulta CE disponível na página: Hazardous chemicals – updated rules on classification, labelling and packaging. 

https://echa.europa.eu/pt/regulations/clp/legislation
https://environment.ec.europa.eu/strategy/chemicals-strategy_en
https://environment.ec.europa.eu/strategy/chemicals-strategy_en
http://www.apquimica.pt/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13578-Hazardous-chemicals-updated-rules-on-classification-labelling-and-packaging_en
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Como princípios chave relativamente à revisão do Regulamento CLP, consideramos que: 

− O Regulamento CLP deve estar e manter-se alinhado com o Sistema Global (mundial) 

Harmonizado de classificação de produtos químicos das Nações Unidas (UN GHS). As novas 

classes de perigo propostas introduzir no CLP através deste Regulamento Delegado (disrupção 

endócrina para a saúde humana e para o ambiente, PBT / vPvB e PMT / vPvM) não estão ainda previstas 

no GHS. Introduzi-las nesta fase, de forma unilateral, apenas na legislação europeia, por via do CLP, 

pode vir a originar perturbações relevantes nas cadeias de valor globais, penalizando e descredibilizando 

o bom funcionamento do sistema GHS global.  

− Do nosso ponto de vista, a integração destas novas classes de perigo no CLP não introduz a nível 

europeu, nesta fase, um valor acrescentado significativo do ponto de vista da saúde humana ou 

do meio ambiente, uma vez que o REACH já regulamenta e permite avaliar todas as substâncias que 

serão abrangidas pelas novas classes de perigo propostas introduzir no CLP por via deste Regulamento 

Delegado. 

− Acresce ainda que a integração destas novas classes de perigo vai introduzir um conjunto muito 

relevante de impactos, não só impactos diretos nos produtores de produtos químicos – 

substâncias e misturas (produção de nova informação / realização de novos testes, alteração dos rótulos, 

fichas de dados de segurança, dossiers de registo REACH, etc.), mas também impactos mais indiretos 

(mas de dimensões muito relevantes) considerando as várias utilizações dos produtos químicos 

nas cadeias de valor a jusante, já que estas novas classes de perigo (em conjunto com as alterações 

que estão a ser equacionadas no REACH relativamente aos processos de restrição e autorização, 

nomeadamente o GRA – “Generic Risk Approach”) irão expectavelmente originar um número significativo 

de proibições diretas na utilização de determinadas substâncias químicas que ficarão abrangidas por 

estas novas classes de perigo (sem avaliação de risco detalhada das utilizações em causa)  
2. Pela 

informação disponível não nos parece claro que este tipo de impactos tenha sido devidamente 

considerado, na sua globalidade, na análise de custo-benefício realizada pela Comissão Europeia 

no âmbito desta proposta de nova legislação. 

− Assim, devido aos aspetos referidos nos pontos anteriores, a considerar-se que será necessária a 

introdução destas novas classes de perigo na classificação de produtos químicos, as mesmas 

deveriam ser primeiro introduzidas no sistema global mundial (UN GHS), por exemplo, por proposta 

da UE, e só depois de constantes no GHS deveriam então ser incluídas, em conformidade, no CLP. 

 
2 Cf. avaliação detalhada realizada pelo CEFIC – Conselho Europeu da Indústria Química, disponível aqui.  

https://cefic.org/media-corner/newsroom/upcoming-eu-chemical-legislation-puts-europes-fourth-largest-manufacturing-industry-at-crucial-crossroads/
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Proceder desta forma, com a introdução das novas classes de perigo primeiro no GHS, minimizaria os 

riscos e impactos de disrupção nas cadeias de valor anteriormente referidos sem afetar a proteção da 

saúde humana ou do meio ambiente, atendendo aos motivos já expostos. 

 
Não obstante o referido nos pontos acima, a Comissão Europeia optou por dar seguimento à proposta de 

alteração ao Regulamento CLP para introdução destas novas classes de perigo, previamente à sua possível 

introdução futura no GHS, encontrando-se atualmente em fase avançada o respetivo processo de proposta 

legislativa a nível europeu.  

 
Desta forma, caso avance efetivamente a introdução destas novas classes de perigo no CLP, nesta fase, 

considerando a Proposta de Regulamento Delegado submetida à presente consulta pública, consideramos 

importante que sejam introduzidos os seguintes aspetos de melhoria face à proposta legislativa 

apresentada: 

A) Desenvolvimento de orientações / guidance adicionais detalhadas: 

− O texto da proposta legislativa apresentada, por si só, não inclui todos os detalhes necessários para 

permitir conduzir as avaliações necessárias e concluir a reclassificação de algumas das 

substâncias / misturas, em algumas das situações, pelo que será necessário e crucial o 

desenvolvimento de orientações / guidance adicional detalhada para cobrir essas situações (ver 

informação adicional nas alíneas seguintes).  

− É importante que todos os stakeholders, nomeadamente a indústria, sejam envolvidos de forma 

adequada e atempada no desenvolvimento destas orientações adicionais.  

− É igualmente crucial que as orientações adicionais a produzir fiquem disponíveis com a devida 

antecedência face aos períodos transitórios que serão definidos para a aplicação das novas 

disposições, nomeadamente em termos de reclassificação e nova rotulagem das substâncias e 

misturas, decorrentes destas novas classes de perigo. 

Assim, consideramos que o Regulamento Delegado só deverá ser publicado / entrar em vigor depois dos 

documentos de orientação / guidelines necessários terem sido finalizados e publicados. Caso 

efetivamente avance nesta fase a introdução destas novas classes de perigo no CLP, o trabalho conjunto 

da Comissão Europeia com os vários stakeholders para o desenvolvimento das orientações adicionais 

necessárias deverá iniciar-se o mais breve possível. 
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B) Melhorias a introduzir relativamente à classe de perigo “Disrupção Endócrina” (ED): 

− É essencial garantir que a definição / critérios de classificação para a classe de perigo “disruptores 

endócrinos” seguem os critérios já previstos nas definições da Organização Mundial de Saúde 

(WHO) e na legislação europeia que individualiza este tipo de substâncias, nomeadamente nos 

Regulamentos aplicáveis aos Produtos Fitofarmacêuticos e Produtos Biocidas. 

− Em particular, é de referir que a atual redação proposta para a Categoria 1 da Disrupção Endócrina 

difere da prevista nos Regulamentos Biocidas / Produtos Fitofarmacêuticos, devendo estas várias 

regulamentações estar totalmente harmonizadas a este nível. 

− Relativamente à Categoria 2 para a Disrupção Endócrina, a definição / informação constante da 

Proposta de Regulamento Delegado não é suficiente para desenvolver as avaliações que serão 

necessárias realizar e para concluir a classificação, sendo necessárias orientações complementares 

claras e detalhadas sobre os procedimentos a utilizar na prática – ver também a alínea A) acima. 

C) Melhorias a introduzir relativamente à propriedade “móvel” (classes de perigo PMT / vPvM): 

− É essencial permitir o uso de abordagens alternativas (nomeadamente “weight of evidence”) para 

avaliar a propriedade “móvel” (para as classes de perigo PMT / vPvM), já que é reconhecida a 

ausência de metodologias fiáveis e robustas para concluir acerca desta propriedade / classificação 

em muitas das situações / substâncias químicas. Será necessário considerar estes aspetos nas 

orientações / guidance a desenvolver – ver alínea A) acima. 

− No que se refere à propriedade “móvel”, a definição / informação constante da Proposta de 

Regulamento Delegado não é suficiente para desenvolver as avaliações que serão necessárias 

realizar e para concluir a classificação, sendo necessárias orientações complementares claras e 

detalhadas sobre os procedimentos a utilizar na prática – ver também a alínea A) acima. 

D) Melhorias a introduzir relativamente à propriedade “tóxico” (classes de perigo PMT e PBT): 

− No que se refere à propriedade “tóxico” (para as classes de perigo PMT e PBT), a definição / 

informação constante da Proposta de Regulamento Delegado não é suficiente para concluir as 

avaliações necessárias realizar e concluir a classificação, nomeadamente sobre a forma como tomar 

em consideração a informação de longo prazo (long-term terrestrial toxicity; long-term sediment 

toxicity). Será necessário o desenvolvimento de orientações complementares claras e detalhadas 

sobre os procedimentos a utilizar na prática – ver alínea A) acima. 
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E) Períodos transitórios para a aplicação das novas disposições: 

− É crucial garantir períodos de transição adequados que permitam às empresas desenvolver as 

avaliações necessárias para reavaliar a classificação das suas substâncias e misturas e desenvolver 

as ações complementares necessárias nos casos relevantes (ex. alterações na rotulagem, fichas 

de dados de segurança, dossiers de registo REACH, etc.).  

− Estes períodos transitórios deverão ser definidos considerando não só a data da publicação do 

Regulamento Delegado, mas também a data de publicação das orientações / guidance que será 

necessário desenvolver adicionalmente, como evidenciado nos pontos anteriores, a qual é 

imprescindível para que as empresas possam concluir as várias ações que necessitam de realizar 

para o cumprimento das novas disposições. Nessa medida, as referidas orientações / guidance 

adicional deverão ficar disponíveis / serem publicadas em data anterior à publicação / entrada em 

vigor do Regulamento Delegado que introduzirá as novas classes de perigo no CLP, como já referido 

na alínea A) acima. 

− Os períodos transitórios a definir especificamente para as misturas deverão ter em consideração o 

facto de que a reavaliação / reclassificação das mesmas necessita de se suportar na informação 

associada às substâncias que as compõem, pelo que será essencial que o período transitório geral 

para as misturas esteja, no mínimo, alinhado com o período transitório que está a ser equacionado 

para as substâncias já disponíveis no mercado (i.e., um período transitório para as misturas de  

42 meses, ou superior). 

 

Em complemento aos elementos acima referidos, adicionamos em anexo o position paper com a visão do setor 

a nível europeu, preparado no âmbito do CEFIC – Conselho Europeu da Indústria Química, e no qual a 

APQuímica se revê.  Este documento integra informações / recomendações complementares para alguns dos 

tópicos relevantes já acima referidos, assim como informações e propostas para alguns outros aspetos de detalhe 

adicionais identificados no texto proposto para a Proposta de Regulamento Delegado, e que consideramos 

igualmente relevantes serem considerados. 

 
 
A Indústria Química, tanto a nível Nacional como Europeu, mantém um forte compromisso para com estes temas, 

pretendendo continuar a trabalhar em conjunto com os diferentes stakeholders para encontrar soluções 

adequadas no âmbito do processo de revisão do Regulamento CLP e considerando os novos desafios colocados 

pelo Green Deal e pela nova Estratégia Europeia para os Produtos Químicos (CSS – Chemicals Strategy for 

Sustainability).  
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Manifestamos assim desde já a nossa total disponibilidade e interesse em manter e intensificar a colaboração 

com os diferentes stakeholders, nomeadamente com as Entidades Públicas Nacionais e Entidades Europeias 

para contributos adicionais neste âmbito. 

 

 
 

APQuímica 

18.10.2022 

 

 

 

 

 

 

Anexo:  

Position Paper CEFIC (5 págs.) “Cefic comments on the EU Commission initiative introducing new hazard classes under CLP”, 

datado de 17.10.2022  (F3348939 – feedback reference to the consultation “Hazardous chemicals – updated rules on 

classification, labelling and packaging”) 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

A APQuímica é a associação de referência para o Setor da Química, Petroquímica e Refinação em Portugal e a entidade 

gestora do Cluster de Competitividade da Petroquímica, Química Industrial e Refinação. Integra mais de 60 associados, 

entre grandes empresas industriais, PME, startups, universidades, centros de I&DT e outras entidades com atividade 

relevante ao longo da sua cadeia de valor. 
 

www.apquimica.pt 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13578-Hazardous-chemicals-updated-rules-on-classification-labelling-and-packaging/F3348939_en
http://www.apquimica.pt/
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Cefic comments on the EU Commission initiative 
introducing new hazard classes under CLP  
 

Cefic calls for further clarity on the legal text when applying new hazard classes 
(ED, PMT/vPvM, PBT/vPvB) that are intended to be added to CLP Regulation 
via delegated act. In addition, it is essential to have well-prepared and timely 
guidance available prior to applying the new criteria (in particular for ED 
category 2 and Mobility (under PMT/vPvM)). Our points are fully explained 
below and in the annex. However, Cefic remains of the opinion that adding new 
hazard classes to CLP now, before the UN GHS process, does not generate 
further benefit for public health and environment and will lead to duplication 
of regulation: EU REACH already provides mechanisms to regulate all 
substances that would be covered by adding new hazard classes under CLP.  

Guidance on how to apply the criteria to arrive at correct classification will be needed before the entry 
into force, as well as sufficient transition period to implement changes. 

The introduction of new hazard classes will require re-evaluation of the classification of all substances that 
will lead to reclassification and relabeling of many  substances and mixtures. The work cannot be done 
twice and therefore the Delegated act should be published once the guidance is available.  

Further open questions and inconsistencies are identified in the annex. 

New hazard classes  

Endocrine disruptors (ED) 

The criteria should fully reflect the WHO definition, where the adverse effect in an intact organism is a 
consequence of an endocrine mode of action, with corresponding evidence available both for ED Cat 1 and 
Cat 2.  

Certain paragraphs and definitions of  ED in the draft legal text are vague and open to interpretation 
undermining legal certainty (see annex). Lengthy and complicated guidance development and bottlenecks 
during the classification process should be avoided .  

PMT/vPvM properties 

For M classification the Commission made clear during the ad-hoc CARACAL meeting (10 October) that 
other information (e.g. leaching, monitoring) could prevail over the log Koc criteria. The legal text should  
clarify  how the other information  listed as information to be used for the assessment together with WoE 
(modelling, other adsorption/leaching, monitoring data, QSAR etc) is to be taken into account to conclude 
if the substance meets or does not meet the M/vM classification criteria. Further open questions and 
inconsistencies are identified in the annex.   
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Hazard communication 

Different classification requirements in the EU, as compared to the rest of the world, cause 
misunderstanding and unnecessary administrative costs when it comes to SDS and labels of the products.  

We note the following inconsistencies in the proposed legal text that should be addressed, especially for 
PBT/vPvB and PMT/vPvM properties:  

 for PBT/vPvB substances, the EUH statement should not only refer to bioaccumulation but also  
reflect persistency.  

 for PMT/vPvM substances, the persistency is mentioned  without reference to mobility. Similarly, 
the EUH statement should reflect both mobility and persistency.  

Further open questions and inconsistencies are identified in the annex. 

EU CLP should be aligned with the UN process 

While it is possible for the EU to propose an update to UN GHS in line with the updated CLP, there is so far 
no guarantee that the EU proposal will be accepted as such  by all parties globally.  A temporary divergence 
could then become a long-term deviation. Additionally, if the EU proposal is accepted at GHS level with 
some modifications, all EU actors must then spend extra time and resources to revise classifications and 
adapt SDS and labels  to stay aligned  with GHS.  

Furthermore, to ensure the most relevant safety science is used as supporting evidence in every CLP 
decision (including New Assessment Methods) we would propose that tiered, WoE frameworks are 
developed in partnership with the UN GHS and implemented through guidance. 
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Annex  

Guidance development and transitional period 
 
For substances already placed on the market before the entry into force of the Regulation, the transition 
time for labelling is longer than the one allowed for mixtures i.e., 42 months and 36 months. 
Experience made during the introduction of the CLP Regulation is that not all substances will be re-classified 
and re-labelled in accordance with the new hazard classes in the early stages of the transition period and 
players downstream need to wait until they receive SDS and labels with updated classification. Only after 
that they will be able to reclassify their mixtures.   
As mixtures may require multiple updates within a short timeframe since information on components will 
be coming in with up to 6 months delay after the classification requirement for mixtures, we suggest that 
the timeline for the mixtures in general would be aligned with the one of the substances already on the 
market (42 months or longer). 

We strongly believe that the availability of timely and well-developed guidance  (I.e. before the Delegated 
Act comes into force) is essential, especially bearing in mind that ED Cat 2 and PMT assessments are 
completely new processes.  

Anticipating already the complex discussion, the organisation and experts’ involvement in the guidance 
development should start as soon as possible.  

New hazard classes  

Endocrine disruptors 

 The definitions do not consistently reflect the WHO definition, as key aspects are omitted in some 
definitions. For example, in the general considerations part, there is reference to endocrine activity 
to identify an ED, however, there is no reference to adverse effects which is a key pillar of the WHO 
definition. 

 The criteria to distinguish between Category 1 and 2 are inconsistent and unclear, both for human 
health (HH) and environment (ENV). In particular, clarity is needed in the wording used for Category 
2.  

 The hierarchy of experimental animals for extrapolation to human health should be clarified, as 
extrapolation of effects across species and human-relevance should be scientifically 
demonstrated/justified.  

 More animal data will likely be generated to be able to derive the new classifications. To help 
reduce animal testing, weight of evidence and expert judgment section should not be limited to   in 
vitro and in silico studies,  but remain open for upcoming, modernised science and approaches. 
Structure-activity-relationships informing about endocrine modes of action: suggest to replace 
‘mode of action’ by ‘activity’. 

PMT/vPvM 

The technical and policy discussions over the past years have confirmed the absence of a reliable and robust 
methodology that would make it possible to decide whether a substance can qualify as Mobile or Very 
Mobile. For this reason, we need to use additional data for M assessment. We also note that log Koc is not 
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appropriate to draw a final conclusion on the mobility of a substance. For ionisable substances the log Kd 
is  a better parameter for assessing adsorption since organic matter cannot be considered as main sorbent. 

Please find below further open questions and inconsistencies: 

 There is need for legal clarity on how and which results from higher tier studies such as leaching 
would be assessed against Koc. 

 To increase consistency of WoE approach in CLP for all the proposed hazard classes, we suggest 
using the wording from section 3.11.2.3.2 regarding positive and negative results, relevance, 
quality and consistency. 

 We agree with the EU Commission current proposal1 to use the same CMR categories for T as the 
ones used in PBT assessment under REACH, hence not to extend the ‘T’ to ED category 2 
substances. It would be inconsistent with the EU Commission intention to regulate ED’s like CMR’s. 

 We note that the Commission has removed chronic terrestrial toxicity from the criteria for the T 
assessment. For consistency, we suggest removing long-term terrestrial and sediment toxicity from 
T properties as  no thresholds  exist  to which the information obtained from these tests could be 
compared to determine if there is a concern for toxicity or not.  

Hazard communication 

 We suggest no signal word for  the new hazard classes as this will significantly reduce the potential 
for supply chain confusion due to differences in the other regions, even in trade with jurisdictions 
that implemented CLP-like regulations. 

 Consideration should be given whether the proposed EUH statements should be describing the 
properties or the hazards. It is also suggested to use language known from other GHS H-statements 
where words like ‘may’, ‘suspected’ etc. are used. Furthermore, some of the proposed EUH-
statements include the word ‘substance’. This is inappropriate as they are intended to apply also 
to mixtures. 

 Since the B assessment is predominantly relying on the information on aquatic species, it is 
confusing to specifically state in the EUH phrase (for PBT/vPvB substances) that they accumulate 
in humans. Instead, the EUH phrase should refer to bioaccumulation in the food chain. 

 It should be possible to combine EUH phrases for substances that meet both PBT and vPvB 
properties and/or PMT and vPvM properties. 

 We suggest for label clarity the creation of a combined phrase when substance/mixture is classified 
ED HH (Cat 1) and ED ENV (Cat 1): EUH380+ EUH430 May cause endocrine disruption in humans 
and in the environment, and same for Cat 2. 

 Since the PMT/vPvM assessment captures substances that may  potentially be found in drinking 
water but without any measure of  quantities, it would be more accurate to speak of 
‘contamination’ rather than ‘pollution’.  

 

 

 
1 https://circabc.europa.eu/ui/group/a0b483a2-4c05-4058-addf-2a4de71b9a98/library/0466f22d-0ec5-4344-9ac6-
c8a4c60ca7f4/details 
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UN GHS alignment 

EU’s CLP is based on UN GHS. Unilateral implementation of the hew hazard classes undermines trust in the 
well-functioning global system and contradicts the Strategic Approach to International Chemicals 
Management (SAICM) negotiations which calls for all countries to implement the global UN GHS 
classification. 

We strongly believe that any modification of the classification rules or any inclusion of a new hazard classes 
in the CLP should be first discussed and endorsed at the UN GHS level. After agreement at the UN level, the 
modifications can be implemented in the CLP Regulation. This will avoid divergences from the GHS and 
contribute to the global harmonisation of the classification of chemicals between jurisdictions. 

Adding new hazard classes to CLP will not only affect the chemical industry (costs, manpower for double 
labelling for EU/non-EU), it will also have a “ripple effect” on many downstream sectors using chemicals 
due to automatic links between CLP and sector-specific product legislation (e.g. biocides, pesticides, 
detergents, cosmetics, toys, medical devices, amongst others). In fact, as many as 12,000 substances might 
be affected by proposed changes to CLP and GRA (generic approach to risk management). As a result, many 
products that consumers and professionals rely on may no longer be available on the market.  

Please read more on Cefic position and 8-point Action plan here: https://cefic.org/policy-matters/clp-
revision/ 

 

 


