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I. Observações introdutórias

A proposta de regulamento relativo à reforma da política da União Europeia em matéria de 
substâncias químicas foi apresentada pela Comissão Europeia em Outubro de 2003 e constitui 
um dos mais importantes e abrangentes projectos legislativos a nível europeu. Falando apenas 
do ponto de vista da sua extensão, com 137 artigos e 17 anexos, num total de 1200 páginas, a 
proposta de regulamento relativo ao registo, à avaliação, à autorização e à restrição de 
produtos químicos (COM (2003)644 final) é já um projecto grandioso. Muito mais 
significativa é a matéria a regulamentar, que não só engloba a indústria química e os seus 
utilizadores a jusante, como também vários sectores industriais independentes da indústria 
química, nomeadamente a indústria metalúrgica, a indústria do papel, a indústria têxtil, etc. 
Além dos fabricantes, dos distribuidores, dos utilizadores a jusante e dos importadores, i.e., 
todos os que utilizam substâncias químicas no exercício das suas actividades profissionais, 
são também partes interessadas alguns grandes consórcios e, sobretudo, pequenas e médias 
empresas, inclusive do sector artesanal. 

Formulação dos objectivos da Comissão

Como objectivos da sua proposta, a Comissão refere, designadamente, a protecção da saúde 
humana e do ambiente, a manutenção e melhoria da competitividade da indústria química da 
UE e a prevenção da fragmentação do mercado interno. Estes objectivos da política da União 
Europeia em matéria de substâncias químicas, que requerem uma ponderação equilibrada dos 
interesses económicos, ambientais e sociais, merecem total apoio. A utilização segura das 
substâncias químicas, desde o fabrico e importação até à eliminação, passando pela aplicação 
em processos e produtos, é um elemento fundamental da responsabilidade política e 
económica. 

Abordagem quantitativa da Comissão

A proposta da Comissão associa a primeira fase do processo REACH, na prática a mais 
importante, i.e., o registo de uma substância, às informações a apresentar pelo registando1. O 
aspecto marcante da proposta da Comissão encontra-se no artigo 11º, que associa o volume 
das informações a apresentar à quantidade de substâncias fabricadas ou importadas. Os 
requisitos de informação começam com o fabrico ou a importação de uma tonelada por ano, 
aumentando progressivamente sempre que o fabrico ou a importação ultrapassem dez 
toneladas, cem toneladas e mil toneladas por ano2. 

II. Avaliação da situação actual

  
1 Ver artigo 5º da proposta, que estabelece a obrigatoriedade, imposta a fabricantes e importadores, de criar um 
dossier de registo. As informações a apresentar estão descritas no artigo 9º.
2 Além das outras fases do processo REACH, nomeadamente a avaliação e a autorização de substâncias 
químicas, as quais não serão analisadas em pormenor no presente documento, refira-se que a proposta exige 
igualmente a elaboração de relatórios sobre as substâncias utilizadas na investigação e no desenvolvimento 
orientados para o produto e para o processo, embora, com o intuito de proteger a inovação, a obrigação de 
notificação possa ser suspensa por um período de cinco a dez anos, no máximo (ver artigo 7º da proposta).
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Não obstante a existência de um amplo consenso quanto à necessidade de uma nova política 
em matéria de substâncias químicas, a proposta da Comissão foi amplamente rejeitada pelo 
público, e em particular pelos agentes económicos interessados, no que se refere aos 
instrumentos de aplicação propostos. O sistema proposto não garante a consecução dos 
objectivos estabelecidos, sendo necessário introduzir melhorias fundamentais neste domínio. 
As críticas formuladas em relação ao processo de registo concentram-se na abordagem 
quantitativa, nos custos incorridos pelas empresas e no processo excessivamente burocrático e 
lento. 

Inverosimilhança da abordagem quantitativa

O principal ponto fraco da abordagem da Comissão reside no facto de serem requeridas 
informações sem qualquer relação com os riscos concretos. Assim, os requisitos de 
informação aumentam drasticamente no caso do fabrico ou importação de quantidades 
superiores a dez toneladas por ano, sem que tal aumento tenha sido forçosamente motivado 
por um aumento do risco para os seres humanos e o ambiente. O volume de substâncias 
fabricadas ou importadas, só por si, não permite concluir se, e em que medida, o mesmo 
constitui uma ameaça para a saúde humana e o ambiente. Não existindo, portanto, uma 
correlação clara que permita afirmar que "o fabrico de maiores quantidades corresponde a um 
maior risco", o volume fabricado ou importado não constitui um critério adequado para a 
determinação de requisitos de informação nem, sobretudo, para a obtenção de uma maior 
segurança para os seres humanos e o ambiente em conformidade com os objectivos 
formulados. 
A abordagem quantitativa não tem qualquer verosimilhança e é juridicamente 
desproporcionada: a relação entre os custos exigidos e o benefício ecológico e social é 
inadequada.

A abordagem quantitativa dá origem a outros efeitos indesejáveis:

Redução da variedade de substâncias e da produção

O modelo REACH, na forma proposta, exigirá da economia custos consideráveis. Só os 
custos directos da recolha de informações podem variar, consoante os requisitos de 
informações ajustados por tonelagem, entre 20 000 e 400 000 euros por substância. 
Especialmente no caso do fabrico de pequenos volumes, entre uma e dez toneladas por ano, a 
relação entre os custos de registo e o volume de negócios, em muitos casos, é inadequada. 
Consequentemente, as substâncias fabricadas em pequenos volumes, com as quais sobretudo 
as pequenas e médias empresas se estabelecem em nichos de mercado, deixarão de poder ser 
fabricadas de forma rentável na UE ou importadas pela UE. De modo geral, é de recear que 
entre 30% e 40% dos produtos sejam retirados do mercado devido à impossibilidade de fazer 
o registo de substâncias por este não ser rentável. Se os utilizadores afectados não tiverem à 
sua disposição produtos de substituição, pairará a ameaça, no pior dos casos, da suspensão ou 
da deslocalização da produção, ou ainda da cessação da exploração, com a consequente perda 
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de postos de trabalho no seio da UE.1
Globalmente, o sistema da Comissão, baseado em limites de tonelagem, cria um incentivo 
errado à selecção de substâncias, orientado para os custos de registo e não para os riscos que a 
substância pode representar.

Imposição de uma carga burocrática excessiva às empresas

A elaboração das informações necessárias ao registo exigirá um tempo considerável. Estima-
se que, para substâncias em quantidades compreendidas entre 1 e 10 toneladas por ano, serão 
necessários até seis meses e, para substâncias em quantidades superiores a 10 toneladas, entre 
doze e quinze meses. É certo que, no decurso das discussões anteriores, os requisitos de 
ensaio foram reduzidos precisamente para as substâncias fabricadas em quantidades 
compreendidas entre 1 e 10 toneladas por ano, mas sobretudo as pequenas e médias empresas 
sentem que a dispendiosa produção de informações representa para elas um peso excessivo. 
Além do factor tempo, as necessárias despesas com pessoal seriam para elas extremamente 
gravosas em termos financeiros. Muitas empresas de pequena dimensão pura e simplesmente 
não dispõem de pessoal qualificado capaz de levar a cabo adequadamente o complexo 
processo REACH. Além disso, com a simplificação da obrigação de registo para quantidades 
inferiores a 10 toneladas por ano, o processo relativo aos requisitos aplicáveis a substâncias 
fabricadas em quantidades superiores àquela tonelagem fica drasticamente agravado. Como 
consequência, muitas empresas recearão aceitar encomendas que impliquem o aumento das 
quantidades fabricadas ou importadas por ano para além daquele limiar, produzindo-se assim 
um resultado que está em total contradição com a melhoria da competitividade.

É verdade que muitos dos elementos propostos do processo REACH se baseiam no conhecido 
processo relativo à notificação das novas substâncias e à transformação das substâncias 
existentes; todavia, esses elementos não alteram as experiências adquiridas com estes 
regulamentos. Mesmo no seu actual e limitado campo de aplicação, as disposições relativas às 
novas substâncias e às substâncias existentes têm apresentado deficiências notórias. É também 
muito especialmente por essa razão que a legislação europeia em matéria de substâncias 
químicas tem de ser revista. Atendendo ao número diminuto de autorizações de novas 
substâncias, é incontestável que o processo da UE é demasiado burocrático quando 
comparado com o que sucede, por exemplo, no Japão e nos EUA. Mesmo o processo relativo 
às substâncias existentes mostrou comportar demasiadas dificuldades. Em vez de eliminarem 
estas deficiências, estes processos deverão agora ser alargados a todas as substâncias. Neste 
contexto, justifica-se a existência de sérias reservas quanto à capacidade de funcionamento do 
sistema REACH.

Limitação da capacidade de inovação e da competitividade

É de recear que o modelo REACH proposto, a longo prazo, venha também a prejudicar a 
capacidade de inovação da economia na UE. Inovar significa, entre outras coisas, utilizar as 
substâncias existentes noutras combinações e noutros processos que não os actuais. As regras 

  
1 A substituição de substâncias, por sua vez, exige em regra uma investigação dispendiosa, em função do número 
de substâncias disponíveis e das suas combinações, por natureza limitado, bem como da aptidão dos substitutos, 
que importa determinar, relativamente a inúmeras propriedades químicas, físicas, técnicas e toxicológicas.
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propostas dificultarão a execução de ideias inovadoras, na medida em que reduzem o número 
de substâncias disponíveis e sujeitam a execução dessas novas ideias a um amplo leque de 
restrições burocráticas. O objectivo da estratégia de Lisboa, que visa tornar a UE a região 
mais competitiva do mundo, é, assim, dificultado. A médio prazo, a situação concorrencial da 
economia europeia irá agravar-se de forma duradoura face a concorrentes exteriores à UE, o 
que afectará, sobretudo, as pequenas e médias empresas. A UE enquanto local de implantação 
económica continuaria a perder atractividade e os investimentos continuariam a diminuir. Os 
efeitos podem ser particularmente gravosos para os novos Estados-Membros da UE, ainda 
com pouca experiência com este tipo de regras. Estes efeitos não foram praticamente 
estudados até hoje. Igualmente problemáticos são os eventuais efeitos no comércio mundial. 
Alguns elementos do sistema proposto podem constituir obstáculos técnicos ao comércio, 
incompatíveis com as determinações da OMC. 

Coloca-se assim, fundamentalmente, a questão de saber se a abordagem da Comissão faz
justiça ao objectivo de uma política sustentável, entendida como uma ponderação equilibrada 
dos aspectos económicos, ecológicos e sociais. Um ponto que suscita reservas é o facto de a 
proposta de regulamento dar origem a encargos adicionais consideráveis, devido aos 
requisitos de ensaio e de documentação muito elevados e aos custos deles decorrentes. Isto 
não só constitui um aumento maciço dos custos relativos a muitas substâncias, preparações e 
artigos, como também dará origem a atrasos na introdução no mercado de produtos 
inovadores, o que representa uma enorme desvantagem concorrencial para a UE. Além disso, 
com os novos processos propostos, os encargos burocráticos adicionais serão, na prática, 
difíceis de superar pelas empresas e pelas autoridades. Finalmente, as amplas obrigações de 
informação e de divulgação constituirão uma ameaça para a propriedade intelectual e, 
concomitantemente, para a capacidade de inovação e a sobrevivência das empresas. 

III. Possibilidades de melhoria

No âmbito do debate público e, muito especialmente também, nos grupos de trabalho do 
Conselho, discutem-se as possibilidades de alcançar os objectivos propostos pela Comissão 
através de elementos processuais simples, pragmáticos e, todavia, mais eficazes. A própria 
Comissão salienta o objectivo da manutenção e melhoria da competitividade da indústria 
química da UE, objectivo que deverá reflectir-se claramente na nova política em matéria de 
substâncias químicas. Por conseguinte, o programa REACH deve favorecer as condições-
quadro para os investimentos e as inovações e não limitá-las, deve permitir de facto a criação 
de empresas e de postos de trabalho e não pôr em risco os existentes e, por último, deve criar 
melhores condições de partida para as empresas da UE no quadro da concorrência 
internacional. Algumas propostas, que foram integradas em parte nas discussões do Conselho, 
são passíveis de melhorar a praticabilidade da proposta da Comissão. 

1. Categorias de exposição e priorização

O conceito de categorias de exposição sistematiza e destaca os requisitos de informação. Em 
vez de se considerarem grupos de produtos, são identificadas e categorizadas as exposições 
típicas a que os seres humanos e o ambiente estão sujeitos, independentemente da utilização 
de uma determinada substância, sendo aqui sintetizadas situações de exposição típicas que 
requerem medidas de protecção equivalentes. São elas: as principais vias de absorção dos 
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seres humanos (oral, inalatória ou dérmica), as vias de entrada no ambiente (ar, água, solo, 
biota) e a duração da respectiva exposição (uma única vez ou breve, ocasional, repetida ou 
prolongada). Dentro destas categorias de exposição, são definidos e, em seguida, agrupados: 
os principais domínios de aplicação (utilização industrial, profissional ou privada) e os níveis 
ou graus de exposição toleráveis. Se todos os agentes da cadeia trabalharem com as categorias 
de exposição, é suficiente, para a avaliação do risco, na primeira fase, uma taxa mínima de 
informação que inclua as principais propriedades físicas e químicas, bem como os efeitos 
agudos nos seres humanos e no ambiente. A realização de testes adicionais deverá depender 
das respectivas condições de exposição. Um crescente grau de exposição deverá ser 
acompanhado de requisitos mais rigorosos, em termos de tempo e conteúdo, no processo de 
registo. Deste modo, seria introduzida, complementarmente, a componente da priorização da 
substância a registar, de modo a ter plenamente em consideração o aspecto do risco. Neste 
contexto, as informações já existentes nas empresas deveriam ser utilizadas como apoio, a fim 
de permitir identificar o mais precocemente possível as substâncias que comportem um risco 
conhecido e relevante e dar prioridade ao seu tratamento no processo de registo. Fazem parte 
deste grupo as substâncias CMR, PBT e mPmB. 

Um estudo apresentado pelo governo do Land da Renânia do Norte-Vestefália (República 
Federal da Alemanha) provou, na prática, que inúmeras exposições individuais podem e 
devem ser reduzidas a um número restrito de categorias de exposição, a fim de tornar o 
sistema exequível.

Esta abordagem reduziria claramente os encargos associados ao registo, sem que tal 
implicasse quaisquer prejuízos para a protecção da saúde e do ambiente. Ao fazerem a 
avaliação do risco, os fabricantes e os utilizadores teriam de se orientar por um pequeno 
número de categorias, e não por uma multiplicidade de diferentes utilizações individuais. As 
obrigações de notificação dos utilizadores a jusante seriam reduzidas, o fluxo de informações 
nas cadeias de criação de mais-valias seria facilitado, os segredos empresariais e as 
informações com importância económica beneficiariam de maior protecção. A flexibilidade 
relativamente à utilização e à disponibilidade de substâncias seria melhorada e, 
consequentemente, seriam evitadas consequências económicas indesejadas. Evitar-se-ia 
amplamente que algumas substâncias desaparecessem dos mercados apenas pelo facto de os 
custos de ensaio e de registo dos produtos não poderem ser suportados financeiramente. O 
controlo por parte das autoridades seria igualmente simplificado. 

A combinação de categorias de exposição com taxas mínimas de informação constitui um 
instrumento adequado para proteger eficazmente os seres humanos e o ambiente - de acordo 
com a exposição efectiva - e, ao mesmo tempo, reduzir globalmente os custos administrativos 
e com o pessoal por parte das empresas e das autoridades. 

2. Uma substância – um registo ("one substance – one registration", OSOR)

A proposta no sentido de sujeitar uma substância a um único registo seduz pela sua simples 
lógica. Tratando-se de factos sobre uma determinada substância, não se compreende por que 
razão as informações necessárias devem ser recolhidas e financiadas várias vezes. O conceito 
OSOR é fundamentalmente apropriado para reduzir drasticamente os custos administrativos 
das empresas e das autoridades. Naturalmente, os problemas da repartição de custos, da 
salvaguarda dos segredos empresariais e da legislação antitrust surgidos aquando da execução 
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ainda não foram solucionados com este conceito. Resta, pois, ver de que modo, no final, o 
Conselho vai avaliar esta reflexão apresentada pelos Governos britânico e húngaro. 

IV. Perspectiva global

Não obstante a concordância com os objectivos da política de UE em matéria de substâncias 
químicas, formulados pela Comissão, a proposta em apreço foi alvo de fortes críticas, em 
especial por causa da sua abordagem quantitativa. Presentemente, estão a ser debatidas 
alterações de princípio à proposta da Comissão não só pelo público em geral, mas também no 
grupo de trabalho ad hoc do Conselho. O presente documento de trabalho faz referência a 
estas críticas sistemáticas e de princípio. Os subsequentes trabalhos legislativos pressupõem a 
tomada de uma decisão sobre a manutenção da abordagem quantitativa da Comissão ou o 
recurso a uma abordagem orientada para a exposição - de preferência em combinação com o 
conceito "one substance – one registration" como ponto de partida para a legislação em 
matéria de substâncias químicas. Outra deficiência observada até agora prende-se com a 
insuficiência da avaliação do impacto e dos estudos relativos à exequibilidade da proposta da 
Comissão. É de saudar, portanto, que a Comissão tenha encomendado novos estudos sobre a 
avaliação do impacto, em colaboração com os círculos económicos interessados. Os 
respectivos resultados deverão reflectir-se no trabalho legislativo do Parlamento. Finalmente, 
refira-se que, no início do próximo ano, realizar-se-ão igualmente audições no Parlamento 
Europeu, cujos resultados também se reflectirão no processo legislativo. A Comissão, por seu 
lado, faria bem em não insistir obstinadamente no seu projecto, devendo, em vez disso, 
elaborar uma regulamentação pertinente em colaboração com o Conselho e o Parlamento. O 
objectivo comum de todas as Instituições deve ser o de permitir determinar de forma 
exequível e a baixo custo as substâncias perigosas e, ao mesmo tempo, ajudar a reforçar a 
capacidade de inovação, a competitividade, a capacidade de exportação e os investimentos no 
seio da União Europeia, com o objectivo de proporcionar um nível de protecção o mais 
elevado possível das pessoas e do ambiente. Estes propósitos são indispensáveis para a 
consecução dos objectivos da estratégia de Lisboa.
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