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I.  Notas introdutórias

Na sequência da apresentação da proposta de regulamento relativa à reforma da política da 
UE para os produtos químicos pela Comissão Europeia, em Outubro de 2003, e dos debates 
até agora efectuados no Conselho e no Parlamento Europeu, incluindo a sua audição de 19 de 
Janeiro de 2005, bem como das inúmeras conversações com os vários intervenientes, chegou-
se ao consenso de já não haver dúvidas sobre a necessidade de uma nova política para os 
produtos químicos, embora a configuração do sistema de registo, avaliação, autorização e 
restrição continue a suscitar dúvidas e controvérsia.
O ponto central da discussão é a abordagem escolhida pela Comissão, no essencial uma 
abordagem quantitativa do registo, a qual não permite uma análise detalhada do risco. Os 
requisitos estipulados são decisivos para analisar até que ponto o nível de protecção 
pretendido, relativamente aos possíveis perigos ou riscos inerentes aos produtos químicos, é 
ou não (des)proporcionado relativamente aos custos que ocasiona para a indústria através da 
imposição de procedimentos excessivamente complexos e onerosos.
Após as discussões já realizadas, continuam no seu essencial por solucionar duas questões:

1.Como se pode evitar que, em especial, substâncias produzidas em pequenas quantidades 
sejam retiradas do mercado e venham, consequentemente, a faltar em particular no 
processo produtivo dos utilizadores a jusante, e isto apenas devido ao seu registo ser 
demasiado dispendioso e não devido a essas substâncias serem excessivamente 
perigosas?

2.Como pode um importador de produtos cumprir os requisitos de registo, numa situação 
em que não pode ter conhecimento exacto das substâncias químicas contidas nesses 
produtos?

Parece indiscutível que é necessário haver uma maior consideração pelos custos incorridos 
pelas PME que serão afectadas, quer enquanto fabricantes de pequenas quantidades de 
produtos químicos especiais, quer enquanto utilizadoras a jusante das mais diversas áreas do 
REACH.

As normas relativas às importações deverão ser elaboradas de modo a poderem ser evitadas 
mais desvantagens para a competitividade de uma indústria-chave europeia, e de modo a não 
surgirem quaisquer dúvidas sobre a compatibilidade com a OMC.
Acresce o facto de ser necessário esclarecer inequivocamente o papel da Agência Europeia 
dos Produtos Químicos, entidade que vai ser criada, no contexto das autoridades nacionais de 
fiscalização, bem como estabelecer o papel a desempenhar pelo Parlamento Europeu.

O objectivo primordial de todas as considerações sobre as necessárias e possíveis correcções, 
em função do risco incorrido, da abordagem essencialmente quantitativa proposta pela 
Comissão, tem de ser o nível de protecção desejado para pessoas e ambiente, obtido de uma 
forma mais eficaz, ou seja, mais expedita, mais rápida, menos burocrática e menos
dispendiosa para os intervenientes, por comparação com a proposta da Comissão na sua 
actual versão.

Surgiram críticas substanciais relativamente à exequibilidade prática da proposta da 
Comissão, devendo estas ser seriamente encaradas. Relativamente a uma parte dessas críticas, 
já existem, felizmente, meritórios indícios de solução, mas, outras áreas problemáticas, como 
é o caso do artigo 6º, encontram-se ainda total e absolutamente por solucionar.

II.  Críticas ao sistema de registo proposto
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A abordagem da Comissão tem tanto de implausível como de desproporcionado: implausível 
por, em vez de efectuar uma priorização, exigir indiferenciadamente todos os dados de registo 
sem qualquer espécie de referência ao risco concreto do produto para pessoas e ambiente, 
relativamente a todas as substâncias e aplicações. Desproporcionada por, apesar de o princípio 
“mais dados equivalem a maiores custos para os necessários testes e para a recolha de dados” 
continuar sempre válido, o mesmo não acontece à relação “mais dados equivalem a um nível 
de segurança mais elevado”.
Por exemplo, não se entende a razão pela qual, para uma substância (natural) como o sal, 
apesar da exposição extremamente reduzida, se pratica um investimento tão elevado de 
recolha de dados, idêntico ao praticado com uma substância fortemente cancerígena, assim se 
procedendo apenas por que o sal é produzido em grandes quantidades.

Num caso destes, deveria ser adoptada uma abordagem diferenciada, sem haver 
necessidade de desvio ao objectivo de registar sem excepção a totalidade das 30 000 
substâncias em questão.
Os custos extremamente elevados de registo, inerentes à abordagem quantitativa da Comissão, 
não têm em muitos casos – em especial nas substâncias produzidas em pequenos volumes por 
pequenas e médias empresas em nichos de mercado – qualquer relação com o lucro que 
poderia ser obtido a partir dessas substâncias. Esta situação tem como consequência a 
possibilidade de haver empresas que, por razões económicas (e não devido a haver perigo!), 
teriam de retirar do mercado uma parte comprovadamente elevada dos seus produtos. Na pior 
das hipóteses, paira a ameaça de deslocalização da produção, supressão da produção ou 
mesmo encerramento de empresas com perda de postos de trabalho no seio da UE.1 Deste 
modo, o sistema de abordagem quantitativa da Comissão induz incorrectamente uma selecção 
em função dos custos de registo e não em função do risco da substância. Há que corrigir esta 
situação!
O dispêndio burocrático na elaboração dos necessários documentos de registo e folhas de 
dados vai exceder largamente a capacidade das empresas, em especial das pequenas e médias 
empresas. A par do factor tempo, seria também extremamente penalizador o dispêndio em 
termos de pessoal, bem como a habitual falta de pessoal especializado. Os requisitos 
envolvidos são diametralmente opostos a um reforço da competitividade e da cada vez mais 
pretendida simplificação administrativa, bem como da projectada melhoria da legislação.
Em última análise, há que recear a possibilidade de a proposta vir também a prejudicar a 
longo prazo a capacidade de inovação da economia na UE, pois a implementação de ideias 
inovadoras é dificultada, o número de substâncias disponíveis é reduzido e a implementação 
de novas ideias é colocada sob constrangimento burocrático. Dá-se, assim, uma obstrução ao 
objectivo da estratégia renovada de Lisboa no sentido de tornar a UE mais competitiva.

A abordagem quantitativa dá, além disso, origem a um aumento desnecessário dos testes em 
animais, os quais poderiam ser claramente reduzidos numa abordagem em função do risco 
incorrido.

III.  Opções de melhoria

  
1 Por sua vez, uma substituição de substâncias envolve, regra geral, complexa e dispendiosa investigação, devido 
à limitação natural da quantidade de substâncias existentes e suas combinações, bem como devido ao facto de a 
adequação, a analisar, dos substitutos depender de múltiplas propriedades químicas, físicas, técnicas e 
toxicológicas.
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Surgiram entretanto propostas diversas e, por vezes, complementares, provenientes dos 
Estados-Membros, bem como das associações do ramo. Comum a todas as propostas é a 
tentativa de estabelecer uma ponte entre o nível de protecção que se pode obter e os requisitos 
mais correctos, bem como objectivamente necessários, para o registo e efectiva avaliação. 
Neste contexto, é dada prioridade às substâncias que indiscutivelmente não envolvem 
qualquer potencial de perigo, no sentido de as declarar compatíveis com o meio ambiente 
numa fase tão precoce quanto possível, limitando assim os pedidos de dados por cada registo 
de substância e concentrando os testes mais minuciosos nas substâncias verdadeiramente 
problemáticas.

1.  Uma substância – um registo ("one substance – one registration", OSOR)
A proposta apresentada no Conselho pela Grã-Bretanha e pela Hungria, no sentido de cada 
substância ser submetida a um único registo, possui uma lógica simples que nos convence, 
pois tenta evitar múltiplos registos e financiamentos de dados idênticos. A ideia “OSOR” é, 
em princípio, adequada no sentido de diminuir maciçamente os custos administrativos para 
empresas e autoridades.
Contudo, os debates realizados deixaram claras as seguintes questões não solucionadas e cujas 
respostas são necessárias para uma abordagem alternativa aceitável:

1. Quem estabelece os custos para a partilha de dados e quem é o mediador 
independente, no caso de não haver consenso entre os parceiros do consórcio?

2. Como distribuir (de novo) os custos, no caso de haver mais produtores a pretender 
aderir após a formação inicial do consórcio, sem ser necessário proceder a um enorme 
trabalho burocrático de redistribuição? 

3. Como será possível assegurar, apesar da formação de um consórcio – os consórcios 
forçados deverão ser claramente rejeitados –, a preservação do segredo empresarial?

4. Será que, de um modo geral, a formação de consórcios nos termos dos regulamentos 
respectivos e cuja elaboração ainda não está concluída, se encontra em conformidade 
com a legislação aplicável aos cartéis?

5. Pode em qualquer caso partir-se do princípio de que existe sempre uma clara definição 
da substância?

Apesar das perguntas em aberto, pode-se ficar ciente de que esta proposta iria reduzir os 
custos técnico-administrativos de um registo, beneficiando as pequenas e médias empresas e 
podendo influenciar positivamente a questão dos custos. Fica, no entanto, em aberto a forma 
como poderia ser melhorada a deficiente priorização aquando do registo. De igual modo 
permanece por solucionar a problemática das importações. Para uma correcta implementação 
da proposta, seria necessário reforçar adicionalmente o papel da Agência europeia, por forma 
a permitir a sua actuação como mediador independente.

2.  Volumes mínimos
A proposta da Comissão prevê que apenas substâncias acima do volume de produção anual de 
uma tonelada estejam sujeitas ao cumprimento dos regulamentos de registo, em todo o caso 
desde que estes não pertençam a uma das categorias de risco máximo, como os PCB ou os 
carcinogéneos. No entanto, nos debates, sobretudo no Conselho, foi apresentado o pedido no 
sentido de as substâncias abaixo deste limite serem abrangidas pelo REACH.
O alargamento pretendido do campo de aplicação deixa novamente claro que uma definição 
das especificações dos dados e dos procedimentos, com vista a um registo sem qualquer 
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referência ao risco, induz em erro. Obviamente que também as substâncias em volumes 
reduzidos podem envolver perigos para a saúde e para o ambiente. No entanto, afigura-se 
totalmente desproporcionado colocar todas as substâncias sob a alçada do sistema REACH.
Neste contexto, é igualmente necessário referir que um claro alargamento dos requisitos em 
matéria de dados, e consequentemente também de testes, irá ter repercussões muito negativas
sobre o nível das experiências com animais, ainda considerado excessivamente elevado.

3.  A proposta de Malta e da Eslovénia
A proposta apresentada por Malta e pela Eslovénia tenta abordar esta problemática. O ponto 
de partida das reflexões é o de que a estratégia seguida até ao momento, com um registo 
uniforme e universal (“one size fits all”), não tem condições para funcionar adequadamente na 
gama entre as zero e as dez toneladas. Considera-se, deste modo e pela primeira vez, 
necessária uma priorização mais avançada.

Com a classificação em dois grupos principais de risco (produtos químicos especiais e 
substâncias importadas por pequenas e médias empresas para transformação por outros 
produtores) é particularmente abordada a problemática dos nichos de fabricantes. É, 
justamente, referido o interesse muito menos pronunciado destes produtores/importadores na 
formação de consórcios (ver lista de perguntas sobre o sistema “OSOR”, ponto III-1). A 
dissociação de dados que, se estiverem disponíveis sem restrições, podem comprometer o 
êxito comercial de uma empresa, levanta a questão da proporcionalidade da questão dos 
pedidos de dados e do segredo empresarial.

A proposta prevê ainda uma inventariação dos dados já disponíveis e, consequentemente, 
uma fase de registo prévio. Pela primeira vez neste contexto, pondera-se a criação de um 
ficheiro de riscos de base, o qual permitiria uma rápida e eficaz análise de risco. Com a 
primeira análise de risco provisória prevista e com a primeira análise de segurança, bem como 
a verificação da existência da totalidade dos documentos, evita-se uma enorme acumulação 
das pequenas quantidades sem riscos no final da fase de introdução (11 anos), sendo 
claramente reforçada a orientação do risco. São igualmente abordados os elementos já 
referidos relativamente à repartição de custos, bem como o posicionamento da Agência para 
funcionar como mediador.
A proposta oferece uma primeira abordagem que vai desde uma simples recolha de dados 
extensos até uma análise de produtos químicos, ordenada segundo critérios de risco e dotada 
de eficácia quanto ao seu potencial de perigo, permitindo uma rápida clarificação das 
substâncias inócuas.

4.  A abordagem de um REACH melhorado (“a workable REACH”)
Estas reflexões no sentido de uma autêntica análise do risco e de uma limitação dos dados 
necessários numa primeira fase, foram alargadas pela indústria a todo o campo de aplicação 
do REACH. O objectivo persegue uma dupla estratégia evidente:

1. adaptar os requisitos de registo ao potencial de risco efectivamente a analisar, e

2. efectuar simultaneamente uma avaliação eficaz do risco, concentrada nas substâncias 
verdadeiramente problemáticas.

Deste modo, os resultados são mais rapidamente disponibilizados, ficando a Agência em 
posição de analisar de forma aprofundada toda e qualquer substância em relação à qual exista 
uma fundamentada suspeição de perigo, passível de condicionar restrições a aplicações 
pontuais e/ou de condicionar a proibição de uma substância. De um modo geral, por 
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comparação com os sistemas de bases de dados universais, anteriormente propostos, obtém-se 
um nível de protecção melhorado, ao mesmo tempo que se diminui claramente a sobrecarga 
burocrática do sistema.
Satisfaz-se esta pretensão, por um lado, delimitando em primeiro lugar e claramente o campo 
de aplicação em relação a outras áreas jurídicas reguladas pela lex specialis. Uma compilação 
das excepções, mencionadas em diversos pontos da presente proposta, permitiria uma análise 
coerente do campo de aplicação.
Para que uma análise de risco eficaz, como a que acabou de ser descrita, possa ter êxito, a 
classificação de substâncias tem de ser alargada, partindo da tonelagem anual produzida para 
as características de uma substância e suas possíveis categorias de exposição. Em vez de 
considerar grupos de produtos, independentemente da aplicação de uma substância, as 
exposições típicas de pessoas e meio ambiente podem ser identificadas e divididas em 
categorias. São, assim, compiladas situações de exposição típicas, para as quais são requeridas 
idênticas medidas de protecção. São estas as vias principais de absorção pelos seres humanos 
(via oral ou cutânea e por inalação), as vias de acesso ao meio ambiente (ar, água, solo, biotat) 
e a duração da exposição respectiva (uma única vez ou de curta duração, esporádica, repetida 
ou prolongada). Dentro destas categorias de exposição são definidos e posteriormente 
agrupados: campos de aplicação essenciais (consumo industrial, comercial ou privado), bem 
como níveis e extensões toleráveis de exposição. É esta área que é presentemente 
desenvolvida no "REACH Implementation Programme" (Programa de Implementação do 
REACH) da Comissão.
Para um primeiro grau da análise do risco bastaria um ficheiro de dados de base, contendo 
as principais propriedades físico-químicas e os efeitos agudos sobre pessoas e meio ambiente. 
Outros testes virão a depender da respectiva situação de exposição. O aumento do grau de 
gravidade da exposição daria origem a um agravamento dos requisitos do processo de registo 
em termos de tempo e de conteúdo. Deste modo, seria amplamente tida em conta a 
componente da priorização das substâncias a registar, por forma a cuidar plenamente do 
aspecto do risco. Quaisquer informações previamente existentes nas empresas devem ser 
utilizadas como apoio, de modo a identificar numa fase o mais precoce possível as substâncias 
com riscos relevantes conhecidos, dando-lhes tratamento prioritário no processo de registo. 
Neste caso, são sobretudo consideradas as substâncias CMR, PBT e mPmB.

5.  IT-Tool (Ferramenta IT) para utilizadores a jusante
A indústria têxtil europeia desenvolveu uma ferramenta de IT, com a qual os utilizadores a 
jusante podem efectuar de forma autónoma e simples, pois é normalizada e digitalizada, uma 
avaliação das substâncias por eles utilizadas, consoante a aplicação e distribuídas segundo as 
categorias de exposição.

Esta proposta foi apresentada pela delegação alemã e austríaca e despertou igualmente um 
grande interesse da parte do Conselho.

O correspondente registo prévio automatizado juntamente com um ficheiro de dados de base 
na Agência Europeia dos Produtos Químicos tornaria possível este tipo de análise aos 
utilizadores a jusante, limitaria os custos administrativos para empresas e autoridades e teria 
simultaneamente em conta e requerida divulgação de informações (right to know).

6.  Um campo de aplicação remodelado
Seguidamente, descreve-se um campo de aplicação modificado que aborda os problemas 
acima indicados, desde que estes tenham solução nesta parte da proposta REACH.
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a.)  Legislação existente
As substâncias cuja utilização já se encontre regulamentada em directivas existentes (por 
exemplo biócidos, medidas fitossanitárias, etc.), devem, nos termos do artigo 2º, ser retiradas 
de todo o campo de aplicação. As derrogações, actualmente espalhadas por toda a directiva, 
devem ser referidas de forma coerente no início da directiva. A Directiva sobre Produtos 
Cosméticos representa neste contexto um especial desafio, uma vez que a sua actual redacção 
não contempla alguns aspectos da proposta REACH.

b.)  Problemática da reciclagem e resíduos
Numa análise mais profunda da proposta REACH ficou rapidamente claro que houve um 
tema que quase passou despercebido e que necessita, sem dúvida, de sofrer alterações. Uma 
parte dos êxitos obtidos no campo da utilização de substâncias advém do facto de a Europa 
ter, precocemente e depois ao longo do tempo, tratado extensamente o tema da reutilização de 
substâncias e o ter regulamentado juridicamente. A proposta em apreço envolve o perigo de 
anular estas vantagens.

Uma possível solução seria retirar do sistema de registo substâncias e/ou matérias-primas 
como água (potável), vidro, cartão e papel, desde que se trate de substâncias em processo de 
reciclagem. Ainda será discutida a forma como tratar substâncias que, no âmbito da separação 
ou extracção de materiais, sejam transformadas por meio de substâncias ou processos 
químicos. No entanto, deveria garantir-se que, mesmo com uma alteração neste domínio, o 
elevado nível de reciclagem na Europa se mantém, pelo menos, no mesmo nível, ou se é 
inclusive melhorado.

c.)  Substâncias naturais
Um quadro problemático semelhante é apresentado pelas substâncias naturais, em relação às 
quais um registo seria considerado desproporcionado (ver exemplo “sal” no ponto II). É, 
contudo, impensável uma derrogação generalizada para estas substâncias, dado haver 
substâncias naturais, como o chumbo ou o mercúrio, que envolvem indubitavelmente perigo.

Seria possível uma delimitação, na medida em que apenas fossem excluídas substâncias, sob 
forma de substâncias naturais, cuja utilização seja possível sem aplicação de tratamento 
intermédio por meio de substâncias químicas e cuja exposição possa ser classificada como 
negligenciável ou esteja regulamentada por outros regulamentos. Um exemplo seria o coque, 
que pode ser utilizado sem tratamento posterior e cuja exposição se encontra suficientemente 
controlada, entre outras, por meio de regulamentos de protecção contra emissões.

d.) Polímeros
A solução actualmente encontrada na proposta não parece lógica. Os resultados obtidos no 
âmbito da revisão prevista no n.º 2 do artigo 133º deverão ser avaliados pela Agência, 
reservando-se obrigatoriamente os co-legisladores o direito de alterar a legislação.

e.)  Ligas
No caso das ligas, surge um caso semelhante de necessidade de clarificação. Também neste 
caso parece aconselhável uma derrogação.

f.)  Investigação e desenvolvimento (I+D)

As derrogações previstas no REACH no âmbito das substâncias utilizadas em I+D, parecem 
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igualmente insuficientes. A I+D deveria ser retirada do âmbito de aplicação do regulamento. 
As condições, nas quais são utilizadas substâncias para I+D, distinguem-se de tal maneira da 
utilização industrial e comercial, que a sua inclusão das referidas substâncias no REACH 
parece despropositada. Nesta perspectiva, o prazo de cinco anos de derrogação, estabelecido 
no artigo 7º, deve ser anulado.
Os incentivos à inovação para a indústria têm de continuar a ser adicionalmente reforçados, 
sem, contudo, introduzir deste modo um processo de substituição forçada e generalizada.

g.)  Produtos intermédios

Existe ainda a questão de saber se os produtos intermédios, que não chegam ao mercado, 
devem ser excluídos da regulamentação REACH.

7. Requisitos a cumprir por um REACH funcional e equilibrado
Das considerações até ao momento surgidas, relativamente às opções em discussão com vista 
à modificação da proposta REACH, advêm as seguintes solicitações:

i.) O âmbito de aplicação deve ser revisto (ver ponto 6).

ii.) Deve ser introduzido um registo prévio, permitindo a elaboração em tempo real de 
um registo com 30 000 substâncias sob a forma de ficheiros de dados de base 
Seria, deste modo, possível uma imediata avaliação aproximada do risco.
A elaboração destes ficheiros de dados tornaria necessário um tempo limitado 
para o registo prévio, visto que nem todos os Estados-Membros e/ou empresas 
dispõem de material semelhante. No entanto, tornar-se-ia simultaneamente 
possível uma recolha imediata abrangente dos necessários dados de análise de 
risco.
Esta primeira recolha daria igualmente a possibilidade de formação precoce de 
consórcios, de modo permitir um funcionamento ao mais baixo custo possível nas 
fases completas de registo e de avaliação, dependentes da quantidade produzida 
anualmente.
Esta abordagem permitiria igualmente adequar ao potencial de risco real os 
requisitos de dados para produtos intermédios, bem como para substâncias apenas 
mantidas dentro de um circuito produtivo fechado.
Em última análise, este processo daria origem a uma redução de burocracia e de 
custos para os utilizadores a jusante.

iii.) Com base no registo de substâncias são elaboradas listas de prioridades em função 
de critérios quantitativos e de risco. Quanto mais perigosa for a avaliação a partir 
do ficheiro de riscos de base, tanto mais rapidamente terá de ser efectuado o seu 
registo e tão mais elevados serão os requisitos dos dados. Tal como na proposta 
em apreço, ao fim de 11 anos, as 30 000 substâncias estarão registadas em 
função do risco representado.

iv.) Relativamente à problemática do artigo 6º, terá pelo menos de ser eliminado o 
número 2 e seguintes, visto não possuírem compatibilidade com a OMC. Seria 
certamente desejável uma solução com um texto mais abrangente, mas esta ainda 
não se vislumbra.

v.) A posição da Agência deve ser claramente reforçada, devendo ser clarificados os 
mecanismos de cooperação com as autoridades nacionais, sendo, neste contexto, 



CM\562724PT.doc 9/10 PE 357.565v01-00

PT

de evitar bloqueios das decisões. Deverá igualmente ser prevista uma 
automatização do registo prévio por meio de ferramentas IT adequadas (ver ponto 
III-5), bem como uma correspondente normalização do processo de registo. Neste 
contexto, a dotação financeira da Agência deverá ser novamente examinada e, se 
necessário, ajustada.
Em última análise, a Agência deverá ser o garante da segurança jurídica para as 
empresas, tendo, portanto, a última palavra na avaliação do risco das substâncias e 
na avaliação dos resultados dos testes. Quer isto dizer, simultaneamente, que uma 
empresa ou um Estado-Membro que coloque em dúvida uma avaliação efectuada 
pela Agência, terá sempre o ónus da prova.

vi.) Deverá ser assegurada a posição do Parlamento Europeu no prosseguimento da 
observação relativamente a um REACH modificado desta forma poder produzir 
estes efeitos reais. Daí a necessidade de prever uma sunset clause.

IV.  Próximos passos no sentido de uma solução

As opções acima referidas deverão continuar a ser examinadas quanto à sua coerência e 
encadeamento, ficando a aguardar-se os resultados do estudo complementar de impacto, a 
apresentar dentro em breve pela Comissão.
Parece, contudo, que é unicamente a abordagem abrangente do risco por meio de ficheiros de 
dados de base e registo prévio que se perfila como única solução incidente sobre todas as 
áreas problemáticas inicialmente referidas. A limitação simultânea dos requisitos dos dados e 
a avaliação precoce e alargada do risco representa uma melhoria do nível de segurança para os 
consumidores e para o meio ambiente, permitindo, por outro lado, uma correspondente 
redução dos custos e do dispêndio para a indústria. Esta situação tornaria necessária uma vasta 
reformulação das normas de registo em conformidade com a base jurídica do mercado 
interno, bem como uma adaptação dos anexos aplicáveis.
Presentemente, não parece delinear-se ainda qualquer solução satisfatória para as relações das 
empresas com (fabricantes de) países terceiros, de modo a impedir que o REACH permaneça 
uma legislação unicamente aplicável na Europa, dando origem a distorções internacionais de 
concorrência para a indústria europeia.
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