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B9-0365/2020

Resolução do Parlamento Europeu sobre o projeto de regulamento da Comissão que 
altera o anexo XVII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos 
(REACH) no que respeita ao chumbo contido nos projéteis para armas de fogo 
utilizados em zonas húmidas ou na sua proximidade
(D064660/06 – 2020/2771(RPS))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de regulamento da Comissão que altera o anexo XVII do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 
registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH) no que 
respeita ao chumbo contido nos projéteis para armas de fogo utilizados em zonas 
húmidas ou na sua proximidade (D064660/06),

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição de substâncias químicas (REACH), que cria a Agência Europeia das 
Substâncias Químicas, que altera a Diretiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 1488/94 da Comissão, bem 
como a Diretiva 76/769/CEE do Conselho e as Diretivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão1 («Regulamento REACH»), nomeadamente o 
artigo 68.º, n.º 1,

– Tendo em conta o parecer emitido em 3 de setembro de 2020 pelo comité a que se 
refere o artigo 133.º do Regulamento REACH,

– Tendo em conta o artigo 5.º-A, n.º 3, alínea b), da Decisão 1999/468/CE do Conselho, 
de 28 de junho de 1999, que fixa as regras de exercício das competências de execução 
atribuídas à Comissão2,

– Tendo em conta o artigo 112.º, n.os 2 e 3, e n.º 4, alínea c), do seu Regimento,

Âmbito de aplicação da restrição

A. Considerando que a Comissão solicitou à Agência Europeia dos Produtos Químicos 
(ECHA) um parecer no contexto do Acordo para a Conservação das Aves Aquáticas 
Migradoras Afro-Eurasiáticas (AEWA), que exige que as partes contratantes eliminem 
progressivamente a utilização de chumbos para a caça em zonas húmidas o mais 
rapidamente possível; que 23 Estados-Membros já dispõem de legislação sobre a 
utilização de chumbos de caça em zonas húmidas e que os demais Estados-Membros 
não dispõem das infraestruturas necessárias para aplicar tal legislação; que o projeto de 
regulamento da Comissão não faz distinção entre espécies cinegéticas ou fins de tiro, 
alargando substancialmente o âmbito da restrição e introduzindo novos elementos que 

1 JO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
2 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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não foram adequadamente abordados no parecer da ECHA3;

B. Considerando que a Comissão entende que, a fim de melhorar a aplicação da lei, e dada 
a dificuldade das autoridades responsáveis pela aplicação da lei em apanhar caçadores 
em flagrante no momento dos disparos, a restrição deve abranger também a «posse» de 
chumbos durante a caça em zonas húmidas, independentemente de serem ou não 
efetivamente utilizadas numa zona húmida; que, para muitos caçadores ou atiradores, é 
inevitável atravessar zonas húmidas enquanto se deslocam para praticar tiro, o que, na 
realidade, estende a proibição para além das zonas húmidas, tendo a aplicabilidade 
como única justificação; que a facilidade de aplicação não deve ser aceite como motivo 
para impor uma restrição desproporcionada que limite os direitos fundamentais dos 
cidadãos da União;

Definição de zonas húmidas

C. Considerando que a definição de zonas húmidas é um fator fundamental para 
determinar a aplicabilidade da restrição proposta e que o âmbito da restrição não deve 
ser ambíguo ou desproporcionado em relação ao nível de risco; que a definição de zonas 
húmidas utilizada para a designação de sítios ao abrigo da Convenção sobre Zonas 
Húmidas de Importância Internacional (Convenção de Ramsar) inclui todas as zonas 
aquáticas, independentemente da sua dimensão, de serem permanentes ou temporárias, 
naturais ou artificiais, pauis, pântanos ou turfeiras, o que torna a restrição ao chumbo 
em projéteis demasiado ampla e ambígua para ser aplicada, uma vez que é impossível a 
um atirador identificar de forma fiável essas zonas aquáticas quando se encontra num 
terreno desconhecido ou quando a água não é visível ou permanente, ou quando se 
encontra numa turfeira, etc.;

D. Considerando que 23 Estados-Membros já dispõem de legislação sobre a utilização de 
chumbos de caça em zonas húmidas e que nenhum deles aplica a definição completa de 
zonas húmidas prevista na Convenção de Ramsar devido a problemas relacionados com 
a aplicabilidade e o cumprimento; que a ECHA não recomendou a aplicação da 
definição completa de zonas húmidas prevista na Convenção de Ramsar, uma vez que a 
sua aplicação ao abrigo do Regulamento REACH seria demasiado difícil; que a 
Comissão propõe utilizar a definição de zonas húmidas prevista na Convenção de 
Ramsar para a restrição, sem justificação adequada, criando insegurança jurídica para os 
atiradores e complicando a aplicação da restrição e, em muitas situações, tornando a 
restrição numa proibição de facto;

Zonas-tampão fora das zonas húmidas

E. Considerando que as zonas-tampão, nas quais é totalmente proibido disparar projéteis, 
são utilizadas apenas em muito poucos Estados-Membros, em zonas húmidas bem 
definidas com limites claros; que, no seu parecer, a ECHA não recomendou a criação de 
zonas-tampão, tendo considerado suficiente limitar os disparos de chumbos de caça «se 
os projéteis usados puderem cair numa zona húmida»; que, por conseguinte, o Comité 

3 Parecer do Comité de Avaliação dos Riscos (RAC), de 9 de março de 2018, e Parecer do Comité de Análise 
Socioeconómica (SEAC) da ECHA, de 14 de junho de 2018, sobre um dossiê do anexo XV que propõe 
restrições ao chumbo contido nos projéteis para armas de fogo, 
https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-20e1-2946-9c656499c8f8.

https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-20e1-2946-9c656499c8f8
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de Análise Socioeconómica (SEAC) da ECHA não avaliou os impactos 
socioeconómicos ou a proporcionalidade das zonas-tampão;

F. Considerando que a Comissão incluiu no seu projeto de regulamento, sem quaisquer 
elementos de prova, uma zona-tampão de 400 metros, cuja dimensão foi posteriormente 
alterada para 100 metros, a fim de melhorar a sua aplicação; que é impossível a um 
atirador identificar zonas-tampão quando se encontra num terreno desconhecido ou 
quando a água não é visível ou permanente, etc., o que torna a restrição 
desproporcionada e, em muitas situações, numa proibição de facto; que a introdução de 
uma zona-tampão gera insegurança jurídica tanto para os atiradores como para os 
responsáveis pela aplicação da lei, excedendo simultaneamente o mandato conferido à 
ECHA para avaliar as implicações de uma proibição da utilização de chumbos de caça 
em zonas húmidas;

Campos de tiro ao ar livre

G. Considerando que os campos de tiro ao ar livre utilizados pelos caçadores e pelos 
atiradores desportivos se situam geralmente perto da água, e que estes campos de tiro 
não estão devidamente contemplados no projeto de regulamento da Comissão; que as 
licenças ambientais para os campos de tiro ao ar livre podem ser utilizadas para garantir 
a monitorização e o controlo de todos e quaisquer riscos para o ambiente, e que, em 
pelo menos um Estado-Membro, tais licenças são obrigatórias por lei; que, no projeto de 
regulamento da Comissão, os campos de tiro ao ar livre situados dentro da zona de 
restrição não estão excluídos do seu âmbito de aplicação, o que gera confusão quanto à 
possibilidade de restringir também a prática de tiro num campo de tiro, o que, nesse 
caso, impediria inclusivamente os atletas profissionais e olímpicos de praticar e 
competir nos respetivos desportos de tiro;

H. Considerando que, embora a prática de tiro num campo de tiro implique normalmente 
um grande número de disparos, o risco de contaminação nestas zonas está controlado, 
ao passo que o custo da substituição de chumbos de caça por projéteis feitos à base de 
outros materiais adequados seria desproporcionalmente elevado; que a substituição de 
chumbos de caça por projéteis feitos à base de outros materiais poderia ter 
consequências ambientais indesejadas que devem ser cuidadosamente avaliadas 
previamente à imposição de restrições à utilização de chumbos de caça; que a utilização 
de projéteis de aço exigiria importantes obras nas infraestruturas de muitos campos de 
tiro, e que o custo desta mudança não foi avaliado na análise socioeconómica; que 
devem ser cuidadosamente avaliadas todas as implicações socioeconómicas da 
proibição de chumbos de caça nos campos de tiro ao ar livre dentro da zona de restrição 
proposta antes da proibição, a fim de determinar a proporcionalidade da restrição;

Bem-estar dos animais e biodiversidade

I. Considerando que os produtos alternativos têm densidades e durezas diferentes, o que 
leva a transferências menos eficientes de energia cinética; que tal provoca lesões não 
letais ou lesões perfurantes mortais que aumentam o sofrimento dos animais, o que é 
incompatível com a arte e a prática da caça;

J. Considerando que inicialmente se considerou que o tungsténio era imóvel no meio 
ambiente, o que permitia apoiar a sua utilização como alternativa ao chumbo em 
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munição; que estudos recentes dão conta da circulação e da deteção de tungsténio no 
solo e em fontes de água potável, o que aumenta o risco de exposição humana4 e suscita 
questões sobre os seus efeitos na biodiversidade; que a utilização de chumbos de caça 
em zonas húmidas constitui atualmente cerca de 8 a 10 % de todos os disparos de 
chumbos de caça na União; que a maioria dos chumbos de caça é utilizada no tiro 
desportivo e na caça em ambientes terrestres e que as existências atuais continuarão a 
ter valor nos próximos anos;

K. Considerando que, nas armas com cano de alma lisa, é necessário utilizar um cartucho 
de plástico com os projéteis de aço, que de facto acaba por ser abandonado no meio 
ambiente;

Preocupações de ordem técnica

L. Considerando que as armas de fogo que utilizam substitutos do chumbo estão sujeitas a 
um maior desgaste e pressão, o que pode levar à utilização de mais munição, à falta de 
precisão, causando mais lesões não letais, e ao aumento dos custos para os proprietários;

M. Considerando que os processos de fabrico dos projéteis de aço são mais dispendiosos e 
poluentes e concentram-se quase exclusivamente na China; que o processo de utilização 
de torres para produzir chumbos de caça é limpo e concentra-se principalmente na 
União; que a capacidade de produzir munição deve ser considerada estratégica com o 
objetivo de manter a produção e os postos de trabalho na União;

Custos

N. Considerando que, em conformidade com o artigo 68.º, n.º 1, do Regulamento REACH, 
a decisão da Comissão deve ter em conta o impacto socioeconómico da restrição, 
nomeadamente a disponibilidade de soluções alternativas; que, embora os atuais preços 
acessíveis dos chumbos de caça e dos projéteis de aço sejam comparáveis, os cartuchos 
de projéteis de bismuto e de tungsténio são, e provavelmente continuarão a ser, cerca de 
quatro a cinco vezes mais caros do que as alternativas de chumbo e de aço; que o 
projeto de regulamento da Comissão indica que «o custo da restrição proposta seria 
suportado principalmente pelos caçadores e que o aumento dos custos para os caçadores 
era razoável», mas não tem em conta o facto de que o alcance real da restrição e o 
impacto económico na prática de tiro para outros fins que não a caça podem tornar-se 
proibitivos; que é mais do que surpreendente que o estudo de preços apresentado no 
relatório de restrição do anexo XV elaborado pela ECHA se baseie exclusivamente em 
produtos de fabricantes britânicos; que é pouco provável que se verifique a diminuição 
do preço dos projéteis de aço prevista pela ECHA no referido relatório, uma vez que os 
volumes de projéteis de aço continuarão a ser insignificantes em comparação com o 
mercado do aço;

O. Considerando que os atiradores desportivos costumam efetuar um grande número de 
disparos durante a prática, e que o preço e a disponibilidade de projéteis feitos à base de 
materiais alternativos afetariam particularmente estes atiradores; que a utilização de 

4 Wasel, O., Freeman, J.L., «Comparative Assessment of Tungsten Toxicity in the Absence or Presence of Other 
Metals» (Avaliação comparativa da toxicidade do tungsténio na ausência ou presença de outros metais), Toxics 
2018, 6(4), 66.
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projéteis de aço nem sempre é possível ou viável e é inclusivamente proibida na 
competição em determinados desportos de tiro, o que deixa os praticantes de tais 
desportos sem alternativas acessíveis, caso seja imposta uma restrição à utilização de 
chumbos de caça; que a Comissão não tem em conta o custo da substituição de 
caçadeiras que não podem ser modificadas para ser utilizadas com projéteis de aço;

P. Considerando que não foram calculados os custos para os atiradores desportivos 
afetados pela restrição; que são necessárias modificações em alguns campos de tiro ao 
ar livre para permitir a utilização de projéteis de aço, a única alternativa acessível aos 
chumbos de caça, e que o aço pode também tornar-se problemático devido aos seus 
efeitos no solo; que todos estes fatores e os custos de aplicação nos Estados-Membros 
deveriam ter sido incluídos na análise socioeconómica;

Período de transição

Q. Considerando que, embora a Comissão reconheça, no seu projeto de regulamento, a 
necessidade de modificar determinadas caçadeiras devido à restrição proposta, não tem 
em conta que as infraestruturas necessárias para testar as armas de fogo (bancos de 
provas) só existem em 11 países europeus5; que é necessário um período de transição 
com uma duração adequada para que os fabricantes disponham de tempo suficiente para 
aumentar as capacidades de produção de projéteis alternativos, vender e permitir a 
utilização das existências de chumbos de caça armazenadas, bem como, se necessário, 
modificar as armas de fogo, sobretudo nos Estados-Membros que não dispõem das 
infraestruturas necessárias para efetuar as modificações;

R. Considerando que, por razões ambientais, a utilização de projéteis de aço é proibida em 
muitos campos de tiro e que o período de transição deve ser suficientemente longo para 
ter em conta este facto; que a ECHA propôs um período de transição de 36 meses, com 
base nas reações das partes interessadas, que foi reduzido para apenas 24 meses no 
projeto de regulamento da Comissão;

Legalidade e aplicabilidade

S. Considerando que o Direito da União deve ser inteligível e aplicável; que, neste caso, 
existe uma possibilidade real de aumento dos litígios relacionados com a dificuldade de 
os operadores identificarem corretamente as zonas húmidas, incluindo as zonas-tampão, 
e com a falta de clareza quanto à utilização, mas também à posse, de chumbos de caça 
em zonas húmidas e na sua proximidade; que, em tais condições de incerteza quanto à 
aplicabilidade das regras, multiplicar-se-iam as situações incertas e complexas no que 
respeita ao âmbito de aplicação da proibição;

T. Considerando que a disposição do projeto de regulamento da Comissão que proíbe a 
mera posse de chumbos de caça na zona de restrição violaria a presunção de inocência e 
o direito de defesa dos cidadãos; que a inversão do ónus da prova proposta pela 
Comissão é incompatível com o princípio do Estado de direito, pelo que a eventual 
violação deve referir-se à utilização e não a uma hipotética utilização de projéteis 
proibidos;

5 Áustria, Bélgica, Chéquia, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Itália, Eslováquia, Espanha e Reino Unido.
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U. Considerando que os caçadores, que até agora contribuíram para a gestão voluntária da 
natureza nos Estados-Membros, também se sentiriam assediados e falsamente acusados 
pelo projeto de regulamento da Comissão, na medida em que ameaça a sua colaboração 
com as administrações públicas nacionais na gestão dos ambientes naturais, no controlo 
de espécies exóticas e em atividades similares que são confiadas aos caçadores em 
muitos Estados-Membros;

V. Considerando que, embora não exista um nível seguro de consumo de chumbo para os 
seres humanos e um dos objetivos do Regulamento REACH seja proteger a saúde 
humana, o consumo de carne de caça não é proibido em nenhuma parte da União; que, 
apesar de o projétil poder deixar vestígios de chumbo na carne de caça, a parte da carne 
contaminada pelo projétil é geralmente removida e não é consumida, o que torna o risco 
para a saúde humana insignificante;

1. Opõe-se à aprovação do projeto de regulamento da Comissão;

2. Entende que o presente projeto de regulamento da Comissão excede as competências de 
execução previstas no Regulamento REACH;

3. Entende que o presente projeto de regulamento da Comissão não respeita o princípio da 
proporcionalidade;

4. Solicita à Comissão que retire o seu projeto de regulamento e que apresente um novo 
projeto ao comité sem demora;

5. Considera que qualquer nova restrição deve ser prática e proporcionada, excluir os 
campos de tiro, nos quais os eventuais riscos já estão controlados, e incluir uma 
definição clara e inequívoca de zonas húmidas, limitando o âmbito de aplicação às 
massas de água permanentes, a fim de garantir a segurança jurídica e a aplicabilidade;

6. Considera que qualquer nova restrição deve ser acompanhada de uma nova avaliação 
dos riscos e de uma análise socioeconómica exaustiva, que tenha em conta o âmbito de 
aplicação integral da restrição prevista, a fim de comprovar a proporcionalidade da 
medida;

7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 
e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.


