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O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), 
nomeadamente os artigos 168.º e 191.º,

– Tendo em conta a Decisão n.º 1386/2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
20 de novembro de 2013, relativa a um programa geral de ação da União para 2020 em 
matéria de ambiente «Viver bem, dentro dos limites do nosso planeta»1 («7.º PAA») e à 
sua visão para 2050,

– 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 dos produtos químicos (REACH), que cria a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos («Regulamento REACH»)2,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de dezembro de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem 
de substâncias e misturas («Regulamento CRE»)3,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização 
de produtos biocidas4,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de outubro de 2009, relativo à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado5,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2019/1021 do Parlamento Europeu e do 
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Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo a poluentes orgânicos persistentes1,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos 
químicos perigosos2,

– Tendo em conta a Diretiva 2004/10/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
fevereiro de 2004, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes à aplicação dos princípios de boas práticas de laboratório e 
ao controlo da sua aplicação nos ensaios sobre as substâncias químicas3,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/128/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
21 de outubro de 2009, que estabelece um quadro de ação a nível comunitário para uma 
utilização sustentável dos pesticidas, e alterações subsequentes4,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 396/2005 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de fevereiro de 2005, relativo aos limites máximos de resíduos de 
pesticidas no interior e à superfície dos géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais, de origem vegetal ou animal, e que altera a Diretiva 91/414/CEE do Conselho5,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de novembro de 2009, relativo aos produtos cosméticos6  
(«Regulamento Cosméticos»),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 17 de maio de 2017, relativo ao mercúrio e que revoga o Regulamento (CE) 
n.º 1102/20087,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 66/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de Novembro de 2009, relativo a um sistema de rótulo ecológico da 
UE8,

– Tendo em conta a Diretiva 2013/39/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de 
agosto de 2013, que altera as Diretivas 2000/60/CE e 2008/105/CE no que respeita às 
substâncias prioritárias no domínio da política da água9, enquanto instrumento 
importante para acompanhar e responder a poluição química transfronteiriça em águas 
de superfície,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) 2019/1381 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo à transparência e sustentabilidade do sistema 
da UE de avaliação de risco na cadeia alimentar10,
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– Tendo em conta a Diretiva (UE) 2017/2398, de 12 de dezembro de 20171 , a Diretiva 
(UE) 2019/130, de 16 de janeiro de 20192  e a Diretiva (UE) 2019/983 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019, que alteram a Diretiva 2004/37/CE, 
relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes 
cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho3 ,

– Tendo em conta a Diretiva 2010/63/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 22 de setembro de 2010, relativa à proteção dos animais utilizados para fins 
científicos4 ,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 26 de junho de 2019, intituladas «Rumo 
a uma Estratégia Política Sustentável da União para as Substâncias Químicas»,

– Tendo em conta a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 4 de outubro de 2019, intituladas «Mais 
circularidade – Transição para uma sociedade sustentável, a adotar em outubro de 
2019»,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 10 de dezembro de 2019, intituladas 
«Um novo quadro estratégico da UE para a saúde e segurança no trabalho: melhorar a 
aplicação na UE das disposições em matéria de saúde e segurança no trabalho»,

– Tendo em conta as orientações políticas da Comissão 2019-2024, em particular a 
ambição de poluição zero para a Europa,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de dezembro de 2019, intitulada 
«Pacto Ecológico Europeu» (COM(2019)0640),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 28 de novembro de 2018, intitulada 
«Um Planeta Limpo para Todos - Estratégia a longo prazo da UE para uma economia 
próspera, moderna, competitiva e com impacto neutro no clima» (COM(2018)0773), e a 
análise aprofundada em apoio dessa comunicação5,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 5 de março de 2018, intitulada 
«Relatório Geral da Comissão sobre a aplicação do REACH e o reexame de 
determinados elementos - Conclusões e Ações» (COM(2018)0116), e o documento de 
trabalho dos serviços da Comissão que o acompanha,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 7 de novembro de 2018, intitulada 
«Rumo a um quadro abrangente da União Europeia em matéria de desreguladores 
endócrinos» (COM(2018)0734),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 7 de novembro de 2018, intitulada 
«Revisão do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho 
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relativo aos produtos cosméticos no que respeita às substâncias com propriedades 
desreguladoras do sistema endócrino» (COM(2018)0739),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 25 de junho de 2019, intitulada 
«Conclusões do balanço de qualidade da legislação mais importante em matéria de 
produtos químicos (excluindo o REACH) e desafios, lacunas e deficiências 
identificados» (COM(2019)0264),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 24 de Abril de 2009, sobre aspetos regulamentares 
dos nanomateriais1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 9 de julho de 2015, sobre a eficiência de recursos: 
transição para uma economia circular2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 17 de abril de 2018, sobre a execução do 7.º 
Programa de Ação Ambiental3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de setembro de 2018, sobre a aplicação do 
pacote de medidas relativas à economia circular: opções para examinar a relação entre 
as legislações relativas aos produtos químicos, aos produtos e aos resíduos4,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 20 de maio de 2020, intitulada 
«Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030 - Trazer a natureza de volta às nossas 
vidas» (COM(2020)0380),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 20 de maio de 2020, intitulada 
«Estratégia do Prado ao Prato para um sistema alimentar justo, saudável e respeitador 
do ambiente» (COM(2020)0381),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de março de 2020, intitulada «Um 
novo Plano de Ação para a Economia Circular – Para uma Europa mais limpa e 
competitiva» (COM(2020)0098),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 10 de março de 2020, intitulada «Uma 
nova estratégia industrial para a Europa» (COM(2020)0102),

– Tendo em conta o plano europeu de luta contra o cancro apresentado pela Comissão, em 
fevereiro de 2020,

– Tendo em conta a consulta pública, realizada pela Comissão, relativa ao plano europeu 
de luta contra o cancro5,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 16 de janeiro de 2018, sobre a 
aplicação do pacote de medidas relativas à economia circular: opções para examinar a 
relação entre as legislações relativas aos produtos químicos, aos produtos e aos resíduos 
(COM(2018)0032), e o documento de trabalho dos serviços da Comissão que o 
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acompanha (SWD(2018)0020),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de setembro de 2018, sobre uma estratégia 
europeia para os plásticos na economia circular1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de setembro de 2018, sobre a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 sobre produtos fitofarmacêuticos2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 16 de janeiro de 2019, sobre o procedimento de 
autorização da União para os pesticidas3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de fevereiro de 2019, sobre a aplicação da 
Diretiva 2009/128/CE relativa à utilização sustentável dos pesticidas4,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 18 de abril de 2019, sobre um quadro abrangente 
da União Europeia em matéria de desreguladores endócrinos5,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de janeiro de 2020, sobre o Pacto Ecológico 
Europeu6,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 3 de maio de 2018, sobre uma proibição a nível 
mundial dos ensaios de cosméticos em animais7,

– Tendo em conta o relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, de 29 de 
abril de 2019, intitulado «Global Chemicals Outlook II - From Legacies to Innovative 
Solutions: Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development»,

– Tendo em conta o relatório, de 4 de dezembro de 2019, da Agência Europeia do 
Ambiente (AEA) intitulado «O Ambiente na Europa: estado e perspetivas 2020» (SOER 
2020),

– Tendo em conta o estudo encomendado pela Comissão intitulado «Study for the 
strategy for a non-toxic environment of the 7th Environment Action Programme», de 
agosto de 20178,

– Tendo em conta o estudo de janeiro de 2019 intitulado «Endocrine Disruptors: from 
Scientific Evidence to Human Health Protection» [Desreguladores endócrinos: das 
provas científicas à proteção da saúde humana], encomendado pela Comissão das 
Petições do Parlamento, atualizado em maio de 20199,
– Tendo em conta o relatório, de junho de 2019, coordenado pela Comissão e pelo seu 
parceiro organizador, o Ministério do Ambiente e da Alimentação da Dinamarca, 
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intitulado «EU Chemicals Policy 2030: Building on the past, moving to the future»,

– Tendo em conta o Relatório Especial n.º 05/2020 do Tribunal de Contas Europeu 
intitulado «Utilização sustentável de produtos fitofarmacêuticos: poucos progressos na 
medição e redução dos riscos»,

– Tendo em conta a pergunta apresentada à Comissão sobre a estratégia para os produtos 
químicos num contexto de sustentabilidade (O-000044/2020 – B9-0013/2020),

– Tendo em conta o artigo 136.º, n.º 5, e o artigo 132.º, n.º 2, do Regimento,

– Tendo em conta a proposta de resolução da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar,

A. Considerando que a Comissão anunciou na sua Comunicação, de 11 de dezembro 
de 2019, intitulada «Pacto Ecológico Europeu», a apresentação de uma «estratégia para 
os produtos químicos num contexto de sustentabilidade» até ao verão de 2020;

B. Considerando que a estratégia para os produtos químicos num contexto de 
sustentabilidade deve contribuir para a aplicação adequada dos princípios da política da 
União no domínio do ambiente, conforme previsto no artigo 191.º, n.º 2, do TFUE;

C. Considerando que a UE e os respetivos Estados-Membros não conseguiram cumprir o 
objetivo 12 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que exige uma 
gestão sólida dos produtos químicos e de todos os resíduos, ao longo de todo o seu ciclo 
de vida, de acordo com os quadros internacionais acordados, e uma redução 
significativa da respetiva libertação para o ar, água e solo, a fim de minimizar os seus 
impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente, até 2020; que é necessário 
envidar esforços adicionais significativos para alcançar o objetivo 3 dos ODS e reduzir 
substancialmente o número de mortes e doenças devido a químicos perigosos e à 
contaminação e poluição do ar, água e solo até 2030; que a estratégia para os produtos 
químicos num contexto de sustentabilidade pode ajudar a alcançar os objetivos dos 
ODS;

D. Considerando que as propriedades químicas, físicas e toxicológicas das substâncias 
químicas variam consideravelmente; que, embora muitas destas substâncias, que 
constituem parte integrante do quotidiano, não sejam perigosas ou persistentes, algumas 
podem persistir no ambiente, acumular-se na cadeia alimentar e ser nocivas para a saúde 
humana em concentrações reduzidas;

E. Considerando que a poluição provocada por químicos sintéticos constitui uma 
importante e crescente ameaça à saúde pública e ao ambiente; que, por exemplo, o 
cancro associado à exposição a químicos perigosos constitui a principal causa de morte 
relacionada com o trabalho: que cerca de 120 000 casos de cancro relacionados com o 
trabalho surgem todos os anos na UE em resultado da exposição a agentes cancerígenos 
no trabalho, o que conduz a cerca de 80 000 mortes por ano1;

F. Considerando que a regulamentação desempenha um papel fundamental na prevenção 
de danos provocados por químicos perigosos; que se estima que foram prevenidos 
1 milhão de novos cancros no últimos 20 anos devido, em parte, à aplicação de 
legislação em matéria de segurança e saúde no trabalho; que um estudo de 2017 
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estimou, de forma prudente, os benefícios acumulados da legislação em matéria de 
produtos químicos na UE em muitas dezenas de milhares de milhões de euros por ano1;

G. Considerando que uma estratégia para os produtos químicos num contexto de 
sustentabilidade deve reduzir eficazmente a exposição dos seres humanos e do ambiente 
a químicos perigosos e, simultaneamente, reforçar a competitividade e a inovação da 
indústria europeia;

H. Considerando que a poluição química provoca a perda de ecossistemas terrestres e 
aquáticos e conduz à diminuição da «resiliência dos ecossistemas», ou seja, a 
capacidade de resistir a danos e de recuperar, o que provoca rápidos declínios das 
populações de animais;

I. Considerando que, em 26 de junho de 2019, o Conselho convidou a Comissão a 
elaborar um plano de ação destinado a eliminar todas as utilizações não essenciais de 
substância perfluoroalquiladas (PFAS) devido à sua natureza altamente persistente e 
riscos acrescidos para a saúde e para o ambiente2;

J. Considerando que a Agência Europeia do Ambiente, no seu relatório de 2020 «O 
ambiente na Europa: estado e perspetivas», manifestou a sua preocupação crescente 
relativamente à contribuição dos produtos químicos para o estado de degradação do 
nosso ambiente e alertou para o facto de o aumento previsto da produção de produtos 
químicos e das atuais emissões de produtos químicos persistentes e perigosos indicar 
que é pouco provável que o ónus dos produtos químicos na saúde e no ambiente 
diminua e que as políticas atuais não são adequadas para tratar um grande número de 
produtos químicos;

K. Considerando que é necessário realizar uma transição para a produção de produtos 
químicos que sejam seguros desde a conceção, incluindo a utilização de produtos 
químicos menos perigosos ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos, a fim de 
diminuir a poluição química e de melhorar a circularidade da economia da Europa; que 
o plano de ação da UE para a economia circular deve abordar as substâncias químicas 
tóxicas, a fim de cumprir estes objetivos;

L. Considerando que permitir que substâncias proibidas ou substâncias que suscitam 
elevada preocupação (SVHC) entrem no mercado da UE através de produtos 
importados de países terceiros não se encontra em consonância com o objetivo de 
desenvolver ciclos de materiais não tóxicos;

M. Considerando que é de saudar o facto de a Comissão financiar projetos que promovem 
tecnologias digitais inovadoras para detetar produtos químicos ao longo da cadeia de 
abastecimento (por exemplo, cadeias de blocos);

N. Considerando que os fetos, os lactentes, as crianças, as mulheres grávidas, os idosos e 
os pobres são particularmente suscetíveis aos efeitos da exposição a produtos químicos;  
que os agregados familiares com baixos rendimentos podem estar 
desproporcionadamente expostos, pois é frequente viverem junto a fontes de libertação 

1 ONU, «Global Chemicals Outlook II: summary for policymakers» [Perspetiva mundial 
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importantes, tais como depósitos de resíduos perigosos e instalações de produção1;

O. Considerando que a Comissão nunca apresentou a sua estratégia para um ambiente não 
tóxico, prometida no âmbito do 7.º Programa de Ação em matéria de Ambiente; que 
agora é importante que a Comissão proponha uma estratégia ambiciosa capaz de 
minimizar eficazmente a exposição dos seres humanos e do ambiente a químicos 
perigosos e, simultaneamente, reforce a competitividade e a inovação da indústria 
europeia;

P. Considerando que os estudos solicitados pela Comissão (por exemplo, em relação à 
estratégia para um ambiente não tóxico e no contexto dos controlos da adequação do 
REACH e de legislação em matéria de produtos químicos que não o REACH) 
identificaram importantes lacunas na legislação da UE no que se refere à gestão segura 
dos produtos químicos na UE, nomeadamente incoerências a nível da legislação setorial 
e da aplicação insuficiente, e definiram um conjunto alargado de medidas que devem 
ser tidas em consideração;

Q. Considerando que estas lacunas e incoerências exigem uma ação legislativa, a fim de 
assegurar a proteção efetiva da saúde humana e do ambiente contra os riscos que os 
produtos químicos acarretam;

R. Considerando que a estratégia para os produtos químicos num contexto de 
sustentabilidade deve basear-se no conhecimento e nos métodos científicos 
independentes mais recentes, bem como fazer face a exposições reais ao longo da 
totalidade dos ciclos de vida;

S. Considerando que, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1107/2009, a Comissão e os 
Estados-Membros devem realizar uma «avaliação independente, objetiva e 
transparente» sobre substâncias ativas e produtos pesticidas e que a Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos deve realizar uma revisão científica 
independente, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 178/2002 (legislação 
alimentar geral);

1. Congratula-se com a ambição «poluição zero» em prol de um ambiente sem substâncias 
tóxicas; reconhece o papel essencial do setor dos produtos químicos na consecução de 
múltiplos objetivos do Pacto Ecológico, nomeadamente a ambição de poluição zero, a 
neutralidade climática, a transição energética, a promoção da eficiência energética e a 
economia circular, mediante a disponibilização de materiais e de processos de produção 
inovadores;

2. Considera que todas as formas de poluição devem ser prevenidas ou reduzidas para 
níveis que não sejam nocivos para a saúde humana e para o ambiente, para que 
possamos viver melhor dentro dos limites ecológicos do planeta;

3. Considera que garantir que todas as utilizações dadas às substâncias químicas, aos 
materiais e aos produtos sejam seguras, sustentáveis e circulares desde a conceção 
constitui uma medida essencial a montante, não só para proteger a saúde humana, 
alcançar um ambiente sem substâncias tóxicas (ar, água, solo) e proteger a 
biodiversidade, mas também para lograr uma economia com impacto neutro no clima, 

1 ONU, «Global Chemicals Outlook II: summary for policymakers» [Perspetiva mundial 
dos produtos químicos II: síntese para os decisores políticos].



eficiente em termos de recursos, circular e competitiva;

4. Insta a Comissão a apresentar uma estratégia abrangente para os produtos químicos num 
contexto de sustentabilidade, a fim de introduzir a mudança de paradigma necessária 
para a aplicação da ambição «poluição zero» para um ambiente sem substâncias tóxicas, 
assegurando um elevado nível de proteção da saúde humana e do ambiente, 
minimizando a exposição a produtos químicos perigosos, com especial destaque para o 
princípio da precaução e a proteção eficaz dos trabalhadores, reduzindo ao mínimo a 
utilização de ensaios em animais, preservando e recuperando os ecossistemas e a 
biodiversidade e promovendo a inovação em produtos químicos sustentáveis, com base 
numa estratégia europeia para uma economia eficiente em termos de recursos, circular, 
segura e sustentável, reforçando simultaneamente a competitividade e a capacidade de 
inovação da economia da União, garantindo a segurança do aprovisionamento e 
estimulando o emprego na UE;

5. Sublinha que a futura estratégia para os produtos químicos num contexto de 
sustentabilidade deve igualmente abordar o aprovisionamento de materiais e a 
intensidade energética na produção de produtos químicos ao longo da cadeia de 
abastecimento, bem como as normas sanitárias, sociais e ambientais e os direitos 
humanos;

6. Salienta que a nova estratégia deve ser coerente com os outros objetivos políticos do 
Pacto Ecológico Europeu, e completá-los, em especial os objetivos da Lei Europeia do 
Clima, do novo Plano de Ação para a Economia Circular, da Nova Estratégia Industrial 
para a Europa e do plano europeu de luta contra o cancro, bem como no novo contexto 
da economia europeia na sequência da COVID-19;

7. Salienta que a nova estratégia deve definir os setores e as formas como a indústria 
química pode contribuir para estes objetivos, como as energias limpas, as matérias-
primas, os transportes sustentáveis, a digitalização e a redução do consumo;

8. Considera que a Comissão deve criar uma estratégia abrangente na qual a 
sustentabilidade seja um pilar essencial e que deve contribuir para a consolidação de 
todas as políticas pertinentes, nomeadamente em matéria de produtos químicos, 
comércio, tributação, inovação e concorrência, bem como assegurar a sua aplicação por 
forma a atrair investimento para a Europa e criar mercados para produtos circulares e 
hipocarbónicos;

9. Salienta que a indústria química assume importância significativa para a economia 
europeia e que a modernização e a descarbonização desta indústria são fundamentais 
para a consecução dos objetivos do Pacto Ecológico; reconhece que a indústria química 
é capaz de fornecer múltiplas soluções hipocarbónicas; sublinha a importância de 
desenvolver a indústria química a fim de ajudar a concretizar a ambição climática da UE 
para 2030 e 2050; salienta que a promoção da inovação segura e sustentável constitui 
um elemento fundamental na transição de uma indústria linear para uma indústria 
circular e sustentável, o que forneceria a este setor uma vantagem competitiva 
importante;

10. Considera que a estratégia para os produtos químicos num contexto de sustentabilidade 
deve assegurar a coerência e as sinergias entre a legislação em matéria de produtos 
químicos (por exemplo, REACH, CRE, POP, mercúrio, produtos fitofarmacêuticos, 
biocidas,  limites máximos de resíduos (LMR), legislação em matéria de saúde e 



segurança no trabalho) e a legislação conexa da União, nomeadamente a legislação 
específica em matéria de produtos (por exemplo, brinquedos, cosméticos, materiais em 
contacto com os alimentos, produtos de construção, medicamentos, embalagens, 
Diretiva (UE) 2019/904 sobre os plásticos de utilização única), a legislação geral em 
matéria de produtos (conceção ecológica, rótulo ecológico, futura política de promoção 
de produtos sustentáveis), a legislação em matéria de compartimentos ambientais (água, 
solo e ar), a legislação em matéria de fontes de poluição, incluindo instalações 
industriais (Diretiva Emissões Industriais, Diretiva Seveso III), bem como a legislação 
em matéria de resíduos (Diretiva Restrição do uso de determinadas substâncias 
perigosas, Diretiva veículos em fim de vida);

11. Realça que deve ser conferida especial atenção à diminuição das sobreposições entre 
quadros jurídicos e entre atribuições da Agência Europeia dos Produtos Químicos 
(ECHA), da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) e da Agência 
Europeia de Medicamentos (EMA);

12. Salienta que a estratégia para os produtos químicos num contexto de sustentabilidade 
tem de ser alinhada com a hierarquia de medidas em matéria de gestão dos riscos que 
privilegia a prevenção da exposição, a eliminação gradual de substâncias perigosas e a 
substituição por alternativas mais seguras, quando viável, em relação à aplicação 
medidas de controlo;

13. Sublinha a necessidade de reduzir e de prevenir a exposição a produtos químicos, tais 
como os desreguladores endócrinos, que se tem demonstrado contribuírem para 
aumentos significativos de doenças crónicas e alguns dos quais podem perturbar o 
sistema imunitário e as suas respostas inflamatórias, no contexto de medidas destinadas 
a melhorar a saúde pública e a reforçar a resistência a vírus, tais como o SARS-CoV-21;

14. Salienta que a estratégia deve refletir plenamente o princípio da precaução e os 
princípios de que devem ser tomadas medidas preventivas, de que os danos ambientais 
devem, prioritariamente, ser reparados na fonte e de que o poluidor deve pagar, bem 
como os princípios fundamentais da legislação europeia em matéria de produtos 
químicos, nomeadamente a atribuição do ónus da prova aos fabricantes, aos 
importadores e aos utilizadores a jusante, e deve aplicar de forma efetiva esses 
princípios;

15. Considera que os mecanismos de responsabilidade alargada do produtor constituiriam 
uma boa ferramenta para aplicar o princípio do poluidor-pagador, estimulando 
simultaneamente a inovação;

16. Destaca a necessidade de objetivos ambiciosos para aumentar a quantidade de produtos 
químicos analisados por ano, especialmente no que se refere às suas propriedades de 
desregulação endócrina;

17. Salienta que esta estratégia para os produtos químicos num contexto de sustentabilidade 
deve estar intrinsecamente ligada à Estratégia de Biodiversidade da UE para 2030;

18. Salienta que a nova estratégia para os produtos químicos num contexto de 
sustentabilidade deve basear-se em provas científicas sólidas e atualizadas, tendo em 
consideração o risco que acarretam os desreguladores endócrinos, os produtos químicos 

1 https://www.ehn.org/toxic-chemicals-coronavirus-2645713170.html 
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em produtos importados, a combinação dos efeitos de diferentes produtos químicos e 
produtos químicos muito persistentes, e que a ação regulamentar subsequente, exceto a 
que diga respeito a questões científicas (identificação de perigos e classificação de 
perigos)1, deve ser acompanhada de avaliações de impacto e ter em conta o contributo 
das partes interessadas pertinentes de molde a clarificar as prioridades;

19. Salienta que uma política em matéria de produtos químicos sustentável exige uma ação 
simultânea em relação a vários aspetos: definição de critérios para produtos químicos 
sustentáveis a fim de impulsionar investimentos que contribuam para a prevenção e o 
controlo da poluição, melhoria da deteção de produtos químicos perigosos em produtos 
e promoção da sua substituição por alternativas mais seguras, construindo alianças com 
setores fundamentais para colaborar em iniciativas da economia circular (indústria da 
construção, têxtil, eletrónica e automóvel);

20. Reitera que todas as lacunas e deficiências regulamentares da legislação da UE em 
matéria de produtos químicos devem ser colmatadas, que a legislação deve ser 
integralmente aplicada e que a nova estratégia para os produtos químicos num contexto 
de sustentabilidade deve contribuir eficazmente para a substituição rápida de 
substâncias que suscitam elevada preocupação e de outros produtos químicos perigosos 
na medida do possível, incluindo desreguladores endócrinos, produtos químicos muito 
persistentes, neurotóxicos, imunotóxicos e poluentes orgânicos persistentes, e deve 
combater os efeitos combinados de substâncias químicas e nano-formas de substâncias, 
bem como a exposição a produtos químicos perigosos contidos em produtos; considera 
que a estratégia deve também contribuir para a eficácia das medidas de controlo; reitera 
que qualquer proibição dos produtos químicos referidos deve ter em conta todos os 
aspetos da sustentabilidade;

21. Reitera a sua preocupação com o facto de a legislação destinada a impedir a presença de 
substâncias químicas em produtos, inclusive em produtos importados, ser dispersa, 
desordenada e incoerente, aplicando-se apenas a um número muito reduzido de 
substâncias, produtos e utilizações, frequentemente com muitas isenções; insta a 
Comissão a apresentar, como parte da estratégia para os produtos químicos num 
contexto de sustentabilidade, um plano de ação para colmatar as lacunas existentes no 
quadro jurídico atual, atribuindo prioridade aos produtos com os quais os consumidores 
entrem em contacto próximo ou frequente, tais como têxteis, mobiliário, produtos para 
crianças e produtos de higiene absorventes;

22. Recorda que, até 2020, todas as substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC), 
incluindo substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino que 
concitam um nível de preocupação equivalente, devem constar da lista de substâncias 
identificadas na aceção do REACH; salienta que, para além de 2020, será necessário 
envidar esforços para detetar eventuais novas substâncias que suscitem elevada 
preocupação e continuar a assegurar a plena conformidade dos processos de registo; 
exorta a Comissão a rapidamente eliminar de forma gradual os SVHC;

23. Considera que a nova estratégia para os produtos químicos deve assegurar que nenhuma 
substância química com efeitos potencialmente negativos para a saúde humana ou para 
o ambiente seja colocada no mercado antes de os perigos e os riscos relacionados com 

1 Acórdão de 16 de dezembro de 2015 do Tribunal de Justiça da União Europeia no 
processo T-521/14.



essa substância serem rigorosamente avaliados;

24. Sublinha a necessidade de um compromisso claro no sentido de obter, a médio e a longo 
prazo, financiamento para realizar atividades de investigação independentes reforçadas 
no domínio da química ecológica, assentes no princípio da segurança desde a conceção, 
a fim de criar alternativas seguras e sustentáveis, incluindo alternativas não químicas, e 
promover a substituição de produtos químicos nocivos, quando for possível, bem como 
uma produção segura e sustentável, assegurando as condições prévias adequadas para a 
inovação sustentável e o desenvolvimento de produtos químicos novos e mais seguros;

25. Salienta que a indústria química deve participar amplamente nesse financiamento;

26. Sublinha a necessidade de um compromisso claro no sentido de garantir fundos para a 
biomonitorização humana e a monitorização ambiental dos impactos e da exposição a 
produtos químicos, a fim de melhorar a avaliação e a gestão dos riscos químicos, bem 
como de reforçar a partilha e a utilização dos dados de monitorização a nível local, 
regional, nacional e da UE entre países, setores e instituições em domínios políticos 
relevantes (por exemplo, água, produtos químicos, ar, biomonitorização e saúde); 
salienta que os estudos de biomonitorização humana devem ser realizados no pleno 
respeito da legislação pertinente em matéria de proteção de dados;

27. Considera que a investigação científica deve igualmente ter em consideração a 
epigenética aquando da realização de testes por suspeita de toxicidade; insta a Comissão 
a apoiar este objetivo e a intensificar a coordenação e a ação europeias no domínio da 
biomonitorização; sublinha a necessidade de realização de investigação sobre questões 
menos destacadas, tais como cancros relacionados com o sistema endócrino e as 
consequências socioeconómicas das perturbações endócrinas;

28. Sublinha a importância do financiamento de investigação e inovação sustentáveis, a fim 
de melhorar a compreensão científica dos impactos que os produtos químicos perigosos 
têm no ambiente, na saúde, na biodiversidade e na resiliência dos ecossistemas, bem 
como de promover a investigação sobre melhores métodos de identificação de perigos 
relacionados com produtos químicos;

29. Reitera a necessidade de minimizar e substituir progressivamente os ensaios em animais 
através de uma utilização alargada de novas abordagens metodológicas e de estratégias 
de ensaio inteligentes, incluindo métodos in vitro e in silico; apela a um aumento dos 
esforços e dos fundos para este efeito, com o objetivo de estabelecer avaliações da 
segurança rápidas, fiáveis e robustas não baseadas em animais em toda a legislação 
pertinente, para além da legislação sobre os cosméticos; lamenta que ainda existam 
obstáculos à utilização e aceitação de métodos de ensaio alternativos (não realizados em 
animais) para fins regulamentares, em parte devido a fatores como as lacunas existentes 
nas orientações sobre os métodos de ensaio disponíveis1 e o financiamento insuficiente 
para a investigação e desenvolvimento de métodos não realizados em animais; insiste na 
adoção de medidas destinadas a remediar esta situação;

30. Considera que devem ser utilizados como parâmetro os melhores conhecimentos 
científicos disponíveis para efeitos de validação de novos métodos de abordagem, em 

1 Conclusões do balanço de qualidade da legislação mais importante em matéria de 
produtos químicos (excluindo o REACH) e desafios, lacunas e deficiências 
identificados (COM(2019)0264).



vez de modelos animais ultrapassados;

31. Insta a Comissão a assegurar que a validação e a introdução de métodos de ensaio não 
realizados em animais é consideravelmente acelerada;

32. Convida a Comissão a explorar o potencial das tecnologias digitais e da inteligência 
artificial, por forma a acelerar a criação de instrumentos de toxicologia preditiva para 
apoiar a inovação;

33. Sublinha que as proibições de ensaios em animais estabelecidas pelo Regulamento 
Cosméticos não devem ser postas em causa por ensaios realizados ao abrigo de outra 
legislação, como o REACH;

34. Considera que a estratégia deve alargar a avaliação genérica dos riscos a toda a 
legislação;

35. Insta a Comissão a tomar todas as medidas necessárias para garantir que os efeitos 
combinados dos produtos químicos são plenamente tidos em conta de forma coerente 
em toda a legislação pertinente, incluindo mediante a diminuição da exposição e, se 
necessário, a revisão dos requisitos em matéria de dados e o desenvolvimento de novos 
métodos de ensaio, de preferência de acordo com metodologias acordadas pelas 
agências da UE;

36. Insta a Comissão a desenvolver, em cooperação com a ECHA, a EFSA, os Estados-
Membros e as partes interessadas, uma metodologia que tenha em conta os efeitos 
combinados de produtos químicos, incluindo a exposição combinada a múltiplos 
produtos químicos e a exposição de diferentes fontes, como, por exemplo, um fator de 
avaliação de misturas, bem como a adaptar os requisitos legais para abordar esses 
efeitos na avaliação e gestão dos riscos em toda a legislação pertinente em matéria de 
produtos químicos e de emissões;

37. Congratula-se com a aplicação do princípio de «uma substância – uma avaliação dos 
perigos», a fim de utilizar melhor os recursos das agências e dos organismos científicos 
da União, evitar a duplicação de esforços, incluindo a nível de ensaios, reduzir o risco 
de divergência dos resultados das avaliações, acelerar a regulamentação relativa aos 
produtos químicos e assegurar a respetiva coerência e transparência, e garantir uma 
melhor proteção da saúde e do ambiente, bem como a igualdade de condições de 
concorrência para a indústria, tendo simultaneamente em consideração a situação 
especial das PME;

38. Insta a Comissão a criar uma base de dados da UE, plenamente interligada e 
interoperável, de segurança química, a fim de facilitar a partilha contínua de dados entre 
autoridades e proporcionar um acesso público a investigadores, reguladores, indústria e 
cidadãos em geral;

39. Realça a necessidade de reforçar a cooperação e a coordenação entre as agências de 
avaliação europeias EFSA e ECHA juntamente com as agências nacionais, através da 
elaboração de orientações comuns para a avaliação dos riscos, nomeadamente para 
produtos biocidas e fitofarmacêuticos, que tenham em conta os resultados científicos 
mais recentes, a fim de evitar incoerências;

40. Salienta a necessidade de uma abordagem mais integrada no que respeita à avaliação 
dos produtos químicos com um perfil de perigo, risco e função idêntico enquanto grupo; 



insta, por conseguinte, a Comissão a adotar uma abordagem de agrupamento, assente na 
ciência, de forma mais abrangente, tanto a nível da avaliação como das subsequentes 
ações regulamentares, a fim de evitar qualquer substituição lamentável e reduzir os 
ensaios em animais; salienta que a abordagem «uma substância – uma avaliação dos 
perigos» não deve contradizer nem impedir o desenvolvimento de uma abordagem de 
agrupamento para avaliar famílias como um conjunto;

41. Insta a Comissão, com o apoio da ECHA, a providenciar um fórum para análise dos 
benefícios e as desvantagens, bem como a viabilidade de introdução de um novo 
sistema para o ensaio de produtos químicos, através do qual seriam realizados estudos 
de segurança por laboratórios/instituições certificados, atribuídos no âmbito do processo 
de regulamentação, sendo os custos suportados pelos requerentes a fim de respeitar o 
ónus da prova que cabe às empresas;

42. Considera que são necessárias medidas regulamentares para proteger adequadamente os 
grupos vulneráveis, como as crianças, as mulheres grávidas e lactantes e os idosos; insta 
a Comissão a adotar uma definição transversal de grupos vulneráveis, e a propor, se 
necessário, a adaptação das abordagens atuais de avaliação científica dos riscos, bem 
como a alinhar a proteção dos grupos vulneráveis em toda a legislação em matéria de 
substâncias químicas pelas normas mais elevadas;

43. Exorta a Comissão a prestar especial atenção aos produtos químicos que se acumulam e 
persistem nos organismos, aos que são transmitidos às crianças através da gravidez ou 
do leite materno e aos que podem ter efeitos transgeracionais;

44. Realça a necessidade de criar um mecanismo eficaz para coordenar a proteção de 
grupos vulneráveis, por exemplo mediante a introdução de requisitos coerentes em 
matéria de gestão dos riscos em atos legislativos pertinentes da UE relativos a 
substâncias que suscitam preocupação, incluindo neurotoxinas e desreguladores 
endócrinos;

45. Considera que a estratégia para os produtos químicos num contexto de sustentabilidade 
deve contribuir para um elevado nível de proteção dos trabalhadores contra produtos 
químicos nocivos;

46. Insta a Comissão a elaborar uma proposta legislativa para a inclusão de substâncias que 
sejam tóxicas para a reprodução no âmbito da Diretiva 2004/37/CE relativa a agentes 
cancerígenos ou mutagénicos no trabalho, a fim de a alinhar com a forma como as 
substâncias classificadas como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 
são tratadas noutra legislação da UE em matéria de produtos químicos (por exemplo, 
REACH e legislação sobre biocidas, pesticidas e cosméticos);

47. Realça a importância de exigir que os pedidos de autorização ao abrigo do REACH 
também sejam suficientemente precisos em relação à exposição à substância em causa, 
por forma a permitir avaliar devidamente o risco e tomar medidas adequadas em matéria 
de gestão dos riscos, especialmente em relação aos trabalhadores;

48. Observa que os cancros profissionais estão agrupados com todos os outros tipos de 
cancro e não são geralmente identificados como cancros profissionais; condena o facto 
de, segundo várias análises, os trabalhadores e as suas famílias suportarem quase todos 
os custos associados aos cancros profissionais; observa que aos cancros profissionais 
estão associados custos extremamente elevados para os trabalhadores, os empregadores 



e os sistemas nacionais de segurança social; insta a Comissão a assegurar o registo 
adequado dos cancros relacionados com o trabalho e respetivas causas;

49. Salienta a importância de disponibilizar informações completas sobre os riscos e a 
segurança dos produtos químicos aos empregadores, porquanto estes devem proteger e 
informar os seus trabalhadores, fornecendo-lhes as instruções de segurança, a formação 
e o equipamento de proteção adequados, bem como de aplicar um bom sistema de 
vigilância; solicita a realização de inspeções laborais nacionais eficazes e a aplicação de 
sanções em caso de incumprimento dos requisitos de segurança; incentiva a criação de 
comités de prevenção;

50. Sublinha a necessidade de fornecer informações claras e compreensíveis sobre 
substâncias químicas aos cidadãos, aos trabalhadores e às empresas em todas as línguas 
da UE, bem como a necessidade de aumentar a transparência e a rastreabilidade ao 
longo da cadeia de abastecimento;

51. Apela a que a estratégia permita melhorar de forma significativa a aplicação do 
REACH, no que diz respeito ao registo, à avaliação, à autorização e à restrição, e 
proporcione clareza sobre a sua interface com os quadros SST e  CRE; reitera o 
princípio de «ausência de dados, ausência de mercado»; insiste em que todos os registos 
de substâncias tenham de estar em conformidade com a brevidade possível; solicita uma 
atualização obrigatória dos dossiês de registo, com base nos dados científicos mais 
recentes disponíveis, por forma a que os registos se mantenham conformes; pede 
transparência no que se refere ao cumprimento das obrigações de registo e a atribuição 
de poderes explícitos à ECHA para retirar os número de registo em caso de não 
conformidade persistente com qualquer requisito; sublinha a importância de que se 
reveste a realização de programas entre a ECHA e a indústria a título voluntário, a fim 
de melhorar o registo dos dossiês, não se cingindo ao cumprimento; insta a Comissão a 
promover um quadro que incentive esses programas;

52. Insta a Comissão, os Estados-Membros e a ECHA a cooperarem no sentido de incluir, 
até final do presente ano, todas as substâncias pertinentes atualmente conhecidas que 
suscitam elevada preocupação na lista de substâncias candidatas, em conformidade com 
o compromisso assumido por Antonio Tajani e por Janez Potočnik, respetivamente 
antigo vice-presidente e antigo membro da Comissão, em 2010, e reiterado num roteiro 
de 2013 da Comissão1;

53. Insta a Comissão a aplicar devidamente o REACH, em conformidade com o acórdão do 
Tribunal de Justiça da União Europeia, de 7 de março de 2019, relativo ao processo T-
837/16 (Suécia/Comissão sobre cromatos de chumbo);

54. Insta a Comissão a respeitar os prazos previstos no REACH, nomeadamente no que se 
refere a decisões relacionadas com autorizações ou restrições;

55. Realça a importância de exigir que os pedidos de autorização sejam suficientemente 
precisos em relação às utilizações da substância em causa, por forma a permitir a 
identificação da existência, ou da ausência, de soluções alternativas adequadas;

56. Apela a uma melhoria do procedimento de restrição mediante o agrupamento das 
substâncias e a identificação e indicação claras de incertezas científicas da avaliação dos 

1 https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%205867%202013%20INIT
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riscos e do tempo necessário para gerar informações em falta, bem como a 
contabilização dos custos da inação; apela a um aumento do nível de prova necessário 
para a concessão de derrogações da restrição proposta;

57. Insta a ECHA a disponibilizar ao público os estudos toxicológicos e ecotoxicológicos 
que são apresentados pelos registantes e pelos requerentes;

58. Insta a Comissão a propor alargar o âmbito do procedimento acelerado previsto no 
artigo 68.º, n.º 2, do REACH em relação à utilização, pelos consumidores, de todas as 
substâncias que suscitam elevada preocupação;

59. Considera que a avaliação e a gestão de risco das substâncias têm de ser melhoradas e 
aceleradas de um modo geral, nomeadamente, no que se refere à identificação de 
substâncias cancerígenas e mutagénicas à luz do compromisso da Comissão de 
combater o cancro;

60. Insta a Comissão a melhorar os ensaios que abrangem modalidades de desreguladores 
endócrinos e parâmetros; salienta que, embora sejam realizados ensaios importantes 
(por exemplo, no domínio da reprodução e dos efeitos sobre o sistema hormonal da 
tiroide), muitos destes ensaios têm uma sensibilidade reduzida e, por vezes, uma 
variabilidade elevada, o que faz com que o seu impacto seja limitado;

61. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que se abstenham de autorizar substâncias 
e de aprovar produtos com conjuntos de dados incompletos sobre os riscos para a saúde 
e o ambiente, ou caso o requerente não consiga demonstrar a inexistência de soluções 
alternativas adequadas, quando tal seja uma condição prévia para a autorização1;

62. Insta a Comissão a assegurar que a literatura científica independente revista por pares é 
plenamente tida em consideração e que recebe o mesmo peso que os estudos 
regulamentares de boas práticas de laboratório no âmbito do processo de avaliação dos 
riscos de todos os produtos químicos; salienta que se trata de uma forma eficaz de 
contribuir para a diminuição da realização de ensaios desnecessários em animais;

63. Apela a uma clarificação das disposições relativas ao registo de produtos químicos para 
utilizações intermédias no âmbito do REACH, a aplicar apenas quando o produto 
intermédio for transformado noutra substância registada, bem como a uma garantia do 
controlo sistemático da plena conformidade com o REACH;

64. Exorta a Comissão a permitir um controlo regulamentar rápido, eficiente e transparente 
dos produtos químicos nocivos e a desenvolver e a aplicar um sistema de alerta precoce 
para identificar riscos novos e emergentes, de modo a assegurar um acompanhamento 
regulamentar célere a montante e a diminuir rapidamente a exposição geral;

65. Considera que uma maior transparência dos procedimentos e das propriedades dos 
produtos químicos é uma forma de alcançar um nível superior de proteção da saúde 
humana e do ambiente; salienta que deve ser melhorada a transparência sobre a 
conformidade dos registantes, o volume de produção de produtos químicos, relatórios 
completos de estudos para justificar a fiabilidade do resumo circunstanciado do estudo e 
cartografia da produção e da utilização de substâncias que suscitam elevada 

1 Conforme especificado no acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 7 de 
março de 2019, relativo ao processo T-837/16 (Suécia/Comissão sobre cromatos de 
chumbo);



preocupação;

66. Salienta que a legislação relativa aos materiais em contacto com os alimentos deve ser 
revista em conformidade com os regulamentos CRE e REACH, por forma a garantir 
uma abordagem coerente em relação à proteção à segurança dos materiais e dos 
produtos que entram em contacto com alimentos;

67. Insiste especialmente na necessidade de uma regulamentação exaustiva e harmonizada 
de todos os materiais em contacto com os alimentos, tendo por base o princípio da 
precaução, o princípio de «ausência de dados, ausência de mercado», avaliações 
exaustivas da segurança que incluam todos os parâmetros de segurança e saúde 
pertinentes e se baseiem nos dados científicos mais recentes para todos os produtos 
químicos utilizados em materiais em contacto com os alimentos, a aplicação efetiva e a 
disponibilização de melhores informações aos consumidores;

68. Apela à supressão gradual de substâncias que suscitam elevada preocupação nos 
materiais em contacto com os alimentos;

69. Propõe a elaboração de um inventário rápido das boas práticas de regulamentação de 
materiais destinados a entrar em contacto com os alimentos a nível dos Estados-
Membros, incluindo medidas nacionais destinadas a combater a exposição a 
desreguladores endócrinos e fluorocarbonetos;

70. Insta a Comissão a assegurar a ligação adequada entre a revisão do regulamento relativo 
aos materiais em contacto com os alimentos e a estratégia «do prado ao prato» e o plano 
de luta contra o cancro;

71. Está preocupado com as muitas incoerências na legislação da União relativas às 
substâncias persistentes, bioacumuláveis e tóxicas e às substâncias muito persistentes e 
muito bioacumuláveis, tal como identificadas no balanço de qualidade; insta a 
Comissão a apresentar um plano de ação claro e, se necessário, propostas legislativas 
sobre a forma de abordar todas as substâncias químicas persistentes, bioacumuláveis e 
tóxicas, bem como as substâncias químicas muito persistentes e muito bioacumuláveis, 
e as substâncias químicas persistentes e móveis, com base em avaliações de impacto e 
no âmbito dos quadros estabelecidos, tendo simultaneamente em consideração toda a 
legislação pertinente e todos os meios ambientais;

72. Insta a Comissão a estabelecer prazos rigorosos no plano de ação relativo às substâncias 
perfluoroalquiladas (PFAS), a fim de assegurar a rápida eliminação gradual de todos os 
usos não essenciais das PFAS, bem como de acelerar a criação de soluções alternativas 
seguras e não persistentes a todos os usos das PFAS, como parte da estratégia para os 
produtos químicos num contexto de sustentabilidade;

73. Insta a Comissão a definir o conceito de «utilizações essenciais» de produtos químicos 
perigosos e os respetivos critérios, tomando como base a definição de utilização 
essencial prevista no Protocolo de Montreal sobre as Substâncias que Deterioram a 
Camada de Ozono, de modo a garantir uma abordagem harmonizada das medidas 
regulamentares aplicáveis a utilizações não essenciais;

74. Considera, além disso, que as substâncias que são neurotóxicas ou imunotóxicas devem 
ser entendidas como suscitando preocupação equivalente às substâncias que suscitam 
elevada preocupação no âmbito do REACH;



75. Reitera o seu apelo, de 18 de abril de 2019, a favor da criação de um quadro abrangente 
da União Europeia em matéria de desreguladores endócrinos e, em particular, da adoção 
de uma definição horizontal baseada na definição da OMS para os desreguladores 
endócrinos suspeitos, bem como para os desreguladores endócrinos conhecidos e 
presumidos, de acordo com a classificação de substâncias CMR no Regulamento CRE, 
da revisão conforme dos requisitos em matéria de dados, da minimização efetiva da 
exposição global dos seres humanos e do ambiente aos desreguladores endócrinos, da 
apresentação de propostas legislativas para introduzir disposições específicas sobre os 
desreguladores endócrinos na legislação relativa aos brinquedos, aos materiais que 
entram em contacto com os alimentos e aos cosméticos, a fim de tratar os 
desreguladores endócrinos como substâncias cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução, e da revisão de toda a legislação pertinente, incluindo a legislação sobre 
os materiais que entram em contacto com os alimentos, com vista a substituir os 
desreguladores endócrinos;

76. Reitera o seu apelo, de 14 de março de 20131, para que sejam desenvolvidos métodos de 
ensaio e documentos de orientação para melhor ter em conta os desreguladores 
endócrinos, os eventuais efeitos de doses reduzidas e as relações dose-resposta não 
monotónicas, em particular no que se refere às «janelas críticas» de exposição durante o 
desenvolvimento; frisa que os desreguladores endócrinos devem ser considerados 
substâncias sem limiar, salvo se o requerente conseguir demonstrar cientificamente um 
limiar seguro;

77. Exorta a Comissão a aplicar rapidamente as recomendações do balanço de qualidade da 
legislação mais importante em matéria de produtos químicos (excluindo o REACH) e a 
introduzir novas classes de perigo no Regulamento CRE e, em paralelo, no Sistema 
Mundial Harmonizado (por exemplo, desreguladores endócrinos, toxicidade terrestre, 
neurotoxicidade, imunotoxicidade, substâncias químicas persistentes, bioacumuláveis e 
tóxicas, bem como substâncias químicas muito persistentes e muito bioacumuláveis);

78. Considera que as substâncias que são persistentes, móveis e tóxicas ou muito 
persistentes e muito móveis devem ser acrescentadas à lista de substâncias que suscitam 
elevada preocupação no âmbito do REACH;

79. Insta a Comissão a atribuir prioridade à identificação e regulamentação das substâncias 
químicas que suscitam preocupação, tais como substâncias cancerígenas, mutagénicas 
ou tóxicas para a reprodução e desreguladores endócrinos, incluindo no seu plano 
europeu de luta contra o cancro, especialmente no que se refere à proteção dos 
trabalhadores, pois, de acordo com a Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no 
Trabalho (EU-OSHA), o cancro é a causa de 52 % de todas as mortes relacionadas com 
o trabalho na UE2;

80. Salienta que a estratégia para os produtos químicos num contexto de sustentabilidade 
deve introduzir o registo dos polímeros, alargar os requisitos de informações-padrão 
para substâncias entre 1 e 10 toneladas em relação a todas as substâncias, reforçar os 
requisitos de informação sobre propriedades toxicológicas e sobre utilizações e 
exposição, exigindo um relatório de segurança química para as substâncias entre 1 e 
10 toneladas, bem como melhorar a avaliação das substâncias complexas (por exemplo, 

1 Resolução do Parlamento Europeu sobre a proteção da saúde pública contra os 
desreguladores endócrinos (JO C 36 de 29.1.2016, p. 85).

2 https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs#!/ 
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as substâncias de composição desconhecida ou variável (UVCB)), nomeadamente 
prestando apoio à ECHA no aperfeiçoamento de soluções já postas em prática (por 
exemplo, o perfil da identidade da substância); apela ao desenvolvimento de métodos 
específicos para avaliar este tipo de substâncias, que permitam uma abordagem 
científica sólida e sejam aplicáveis na prática;

81. Relembra o compromisso da União de garantir a segurança dos nanomateriais 
fabricados e dos materiais com propriedades semelhantes de acordo com o 7.º Programa 
de Ação da União em matéria de Ambiente e reitera os seus apelos, de 24 de abril 
de 2009, a uma revisão de toda a legislação pertinente a fim de garantir a segurança de 
todas as aplicações de nanomateriais em produtos com potencial impacto na saúde, no 
ambiente ou na segurança ao longo do seu ciclo de vida, bem como de elaborar os 
ensaios adequados para avaliar os perigos dos nanomateriais ao longo de todo o seu 
ciclo de vida, bem como a exposição a esses materiais;

82. Insta a Comissão a clarificar as condições e os critérios segundo os quais a utilização de 
plásticos biodegradáveis ou compostáveis não é prejudicial para o ambiente e para a 
saúde humana, tendo simultaneamente em consideração todos os compartimentos 
ambientais em que possam ser libertados e aplicando o princípio da precaução;

83. Insta a Comissão a concluir a revisão da recomendação relativa à definição de 
nanomateriais, a revê-la, se necessário, e a assegurar que os nanomateriais sejam 
identificados de forma coerente mediante uma definição juridicamente vinculativa;

84. Solicita à Comissão que peça regularmente à ECHA que avalie o desempenho e o 
impacto do Observatório da União Europeia para os Nanomateriais (EUON);

85. Apela à plena aplicação da legislação relativa aos produtos fitofarmacêuticos; insta a 
Comissão a ter em conta os vários apelos do Parlamento, de 16 de janeiro de 2019, no 
sentido de melhorar o procedimento da União em matéria de autorização de pesticidas; 
insta a Comissão a acelerar a transição da Europa para pesticidas de baixo risco, como 
definidos no artigo 47.º do Regulamento (CE) n.º 1107/2009, e a reduzir a dependência 
dos pesticidas, defendendo e apoiando, nomeadamente, a aplicação de práticas 
integradas de gestão de pragas, a fim de alcançar os objetivos da Diretiva relativa à 
utilização sustentável dos pesticidas e de traduzir os objetivos deste ato em legislação 
pertinente, de melhorar as estatísticas sobre produtos fitofarmacêuticos, de desenvolver 
melhores indicadores de risco, de reduzir a utilização de fertilizantes para evitar o 
empobrecimento dos solos e de apoiar os agricultores na consecução destes objetivos;

86. Considera que, para assegurar a proteção da saúde pública e condições equitativas para 
os agricultores europeus, não devem entrar no mercado da UE através de produtos 
importados, substâncias ativas proibidas;

87. Insta a Comissão a tomar medidas no sentido de agilizar o desenvolvimento de produtos 
fitofarmacêuticos de baixo risco e a estabelecer uma meta de 2030 para a eliminação 
gradual dos pesticidas de alto risco;

88. Insta a Comissão a definir metas específicas para reduzir significativamente a utilização 
de pesticidas químicos e o risco deles decorrente;

89. Chama a atenção para o preocupante atraso na execução do programa de revisão e para 
a necessidade de garantir uma (re)avaliação mais rápida e abrangente das substâncias 



ativas, dos coformulantes e dos produtos completos dos biocidas – incluindo as 
propriedades desreguladoras do sistema endócrino –, a fim de assegurar a proteção da 
saúde dos cidadãos e do ambiente;

90. Sublinha a importância da transição para uma economia verdadeiramente circular e com 
impacto neutro no clima e do desenvolvimento de ciclos de materiais não tóxicos; 
considera que os artigos produzidos com materiais virgens e os produzidos com 
materiais reciclados devem cumprir as mesmas normas em matéria de produtos 
químicos; reitera que, em conformidade com a hierarquia de resíduos, conforme 
definida pela Diretiva-Quadro Resíduos1, a prevenção tem prioridade sobre a 
reciclagem e que, assim sendo, a reciclagem não deve justificar a perpetuação da 
utilização de substâncias com um historial perigoso;

91. Reafirma que a questão dos produtos que contêm substâncias com historial deve ser 
tratada através de um sistema eficiente de rastreio e eliminação;

92. Reafirma a sua posição, de 13 de setembro de 2018, relativa às opções para examinar a 
relação entre as legislações relativas aos produtos químicos, aos produtos e aos 
resíduos, e, em particular, de que as substâncias que suscitam preocupação são as que 
cumprem os critérios previstos no artigo 57.º do REACH como substâncias que 
suscitam elevada preocupação, substâncias proibidas de acordo com a Convenção de 
Estocolmo (poluentes orgânicos persistentes), substâncias específicas submetidas as 
restrições nos artigos elencados no anexo XVII do REACH e substâncias específicas 
regulamentadas por legislação específica setorial ou relativa a produtos;

93. Considera que a divulgação aos consumidores e aos gestores de resíduos de todas as 
informações não confidenciais sobre as substâncias químicas perigosas presentes em 
artigos da cadeia de abastecimento constitui uma condição prévia para a obtenção de 
ciclos de materiais não tóxicos;

94. Insta a Comissão a criar indicadores exaustivos relativos aos impactos dos produtos 
químicos na saúde e no ambiente, que poderão, nomeadamente, ajudar a avaliar a 
eficácia da legislação em matéria de substâncias químicas;

95. Insta a Comissão a assegurar com a brevidade possível a rápida criação e 
disponibilização, em todas as línguas da União, de um sistema público de informação de 
fácil utilização, transparente, obrigatório e harmonizado sobre as substâncias perigosas 
presentes nos materiais, artigos e resíduos;

96. Frisa que a estratégia deve ajudar a indústria a alcançar os objetivos em matéria de 
neutralidade climática e de poluição zero em prol de um ambiente sem substâncias 
tóxicas, bem como apoiar o bom funcionamento do mercado interno, reforçando 
simultaneamente a competitividade e a inovação segura e sustentável da indústria da 
UE, em consonância com o Pacto Ecológico e a Nova Estratégia Industrial; salienta que 
a estratégia deve evitar encargos administrativos desnecessários;

97. Frisa que a estratégia deve ajudar a indústria química a alcançar os objetivos em matéria 
de neutralidade climática e de poluição zero, através da criação de novas cadeias de 
valor integradas que combinem a agricultora e o setor químico, e apoiar o bom 

1 Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro 
de 2008, relativa aos resíduos (JO L 312 de 22.11.2008, p. 3).



funcionamento do mercado interno, reforçando simultaneamente a competitividade e a 
inovação da indústria da UE;

98. Apela a que seja dado apoio às PME para as ajudar a cumprir a legislação da UE em 
matéria de produtos químicos, incluindo apoio técnico para a substituição de 
substâncias perigosas por alternativas seguras, e a avançar no sentido da produção e da 
utilização de produtos seguros e sustentáveis, promovendo a investigação e o 
desenvolvimento, o investimento em produtos químicos sustentáveis e a inovação 
tecnológica ao abrigo de programas da União como o Horizonte Europa;

99. Salienta que a legislação em matéria de produtos químicos deve ser elaborada de forma 
a que as PME possam aplicá-la, sem prejuízo do nível de proteção necessário;

100. Realça que a legislação que garanta a estabilidade e previsibilidade regulamentares é 
fundamental para orientar a inovação necessária rumo a uma transição para um setor 
dos produtos químicos circular, seguro e sustentável, que inclua a utilização sustentável 
de matérias-primas renováveis para promover a bioeconomia, e para os investimentos a 
longo prazo, tendo em vista um ambiente livre de substâncias tóxicas; apoia a 
participação das partes interessadas a este respeito;

101. Salienta que a legislação da UE em matéria de produtos químicos deve prever 
incentivos para uma química, materiais (incluindo os plásticos) e tecnologias seguras e 
sustentáveis, incluindo alternativas não químicas, que sejam seguras e não tóxicas desde 
a conceção;

102. Salienta, a este respeito, que a estratégia deve criar oportunidades para o 
desenvolvimento de tecnologias limpas para cumprir os objetivos do «Pacto 
Ecológico»;

103. Salienta que o desenvolvimento destas tecnologias e a produção deste tipo de produtos 
químicos devem ser incentivados na UE;

104. Insta a Comissão a desenvolver critérios da UE para substâncias químicas sustentáveis, 
com base numa proposta científica da ECHA; considera que estes critérios devem ser 
complementados com normas relativas aos produtos (nomeadamente, o quadro 
estratégico para a sustentabilidade dos produtos);

105. Exorta a Comissão a incentivar produtos seguros e sustentáveis e uma produção limpa e 
a introduzir e/ou adaptar instrumentos económicos (por exemplo, taxas, impostos 
ambientais, responsabilidade alargada do produtor), a fim de lograr uma internalização 
dos custos externos ao longo do ciclo de vida dos produtos químicos, incluindo os 
custos para a saúde e o ambiente, independentemente de a sua utilização ocorrer dentro 
ou fora da União;

106. Recorda que as receitas provenientes das taxas recebidas pela ECHA serão 
substancialmente reduzidas; solicita uma revisão do modelo de financiamento da ECHA 
e a introdução de um mecanismo de financiamento previsível e sustentável, a fim de 
assegurar o seu bom funcionamento a longo prazo e eliminar quaisquer ineficiências, 
nomeadamente as decorrentes da separação das rubricas orçamentais, disponibilizando 
os recursos necessários para responder às crescentes exigências do seu trabalho atual e 
recursos adicionais suficientes para qualquer trabalho adicional necessário no âmbito do 
novo Quadro Financeiro Plurianual, incluindo pessoal adstrito à  ECHA que se dedique 



exclusivamente à proteção animal e à promoção de métodos que não envolvam animais 
em todas as atividades da ECHA;

107. Solicita à Comissão e ao Conselho que se abstenham de reduzir os recursos da ECHA 
nos processos orçamentais anuais e que dotem a ECHA de recursos adicionais para 
quaisquer outras tarefas que possam ser necessárias, como a realização de avaliações de 
substâncias;

108. Solicita um nível de recursos humanos adequado e um orçamento suficiente para os 
serviços da Comissão responsáveis por assegurar a aplicação bem-sucedida da 
estratégia para os produtos químicos num contexto de sustentabilidade; salienta que a 
afetação de recursos deve responder às prioridades políticas atuais e de longo prazo e 
espera, por conseguinte, no contexto do Pacto Ecológico Europeu, um reforço 
significativo dos recursos humanos na Direção-Geral do Ambiente, em particular, e nas 
agências pertinentes da UE;

109. Apela à plena aplicação da legislação da UE em matéria de produtos químicos; insta os 
Estados-Membros a consagrarem capacidades suficientes para melhorar a aplicação da 
legislação da UE em matéria de produtos químicos e insta a Comissão e a ECHA a 
prestarem um apoio adequado para o efeito;

110. Exorta a Comissão a avaliar os sistemas de aplicação nos Estados-Membros no que 
respeita à legislação relativa aos produtos químicos, a formular recomendações para 
melhorar e reforçar a cooperação e a coordenação entre os organismos responsáveis pela 
aplicação da lei e a propor instrumentos de aplicação da lei da UE, se necessário; insta a 
Comissão a utilizar os poderes que lhe são conferidos nos termos do artigo 11.º, n.º 4, 
do Regulamento (UE) 2019/10201, a fim de assegurar o ensaio adequado dos produtos 
em toda a União;

111. Considera que os Estados-Membros devem receber orientações claras sobre como 
reforçar os seus sistemas de execução no domínio da legislação relativa aos produtos 
químicos, e que é necessário aprofundar a coordenação e cooperação entre os 
organismos nacionais responsáveis pela aplicação da legislação neste domínio; insta a 
Comissão a emitir essas orientações com base numa auditoria dos sistemas de execução 
e tendo em conta a experiência adquirida no âmbito do fórum REACH;

112. Exorta a Comissão a apoiar a criação de uma rede europeia de cidades e comunidades 
locais livres de desreguladores endócrinos, a fim de melhorar a cooperação e o 
intercâmbio de boas práticas, por analogia com o Pacto de Autarcas para o Clima e 
Energia;

113. Pede à Comissão que tome rapidamente medidas judiciais se constatar que a legislação 
da UE em matéria de produtos químicos não está a ser respeitada; recorda a sua 
observação de 16 de janeiro de 20202 , segundo a qual os procedimentos no domínio das 
infrações ambientais têm de ser mais eficientes; exorta a Comissão a rever as suas 

1 Regulamento (UE) 2019/1020 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 
2019, relativo à fiscalização do mercado e à conformidade dos produtos e que altera a 
Diretiva 2004/42/CE e os Regulamentos (CE) n.º 765/2008 e (UE) n.º 305/2011 (JO L 
169 de 25.6.2019, p. 1).

2 Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de janeiro de 2020, sobre a 15.ª reunião da 
Conferência das Partes (COP15) na Convenção sobre Diversidade Biológica (Textos 
Aprovados, P9_TA(2020)0015).



orientações internas sobre processos por infração e a aproveitar a oportunidade 
propiciada pela sua próxima comunicação sobre o tema legislar melhor para assegurar a 
aplicação rápida e eficaz da legislação da UE;

114. Insta a Comissão a assegurar que os produtos químicos e os produtos importados e 
exportados respeitem as mesmas normas que regem os produtos químicos e os produtos 
produzidos e utilizados na União, a fim de garantir condições de concorrência 
equitativas entre fabricantes da UE e de países terceiros; considera que se afigura 
necessário reforçar os controlos de não conformidade na União e nas suas fronteiras, 
nomeadamente através do reforço da cooperação entre as autoridades aduaneiras e do 
desenvolvimento de um instrumento digital específico para esse efeito, tendo em conta a 
experiência adquirida no contexto do Fórum REACH; congratula-se com o plano de 
ação a longo prazo da Comissão para uma melhor aplicação e execução das regras do 
mercado único1  e insta a Comissão a utilizar plenamente as futuras propostas para 
assegurar a aplicação da legislação da UE em matéria de produtos químicos;

115. Solicita à Comissão que efetue uma avaliação exaustiva da dependência dos 
Estados-Membros em relação às importações de produtos químicos de países terceiros 
em cadeias de valor críticas, nomeadamente no que respeita aos princípios 
farmacêuticos ativos e aos desinfetantes, bem como dos riscos para a segurança 
associados;

116. Insta a Comissão e os Estados-Membros a desenvolverem políticas que facilitem e 
promovam a transferência do fabrico de produtos químicos para a Europa em cadeias de 
valor estratégicas, como os princípios farmacêuticos ativos e os desinfetantes, a fim de 
retomar o controlo desta área estratégica, reduzir a dependência da Europa em relação a 
países terceiros, garantir um acesso seguro e evitar a escassez de medicamentos, sem 
pôr em causa as vantagens que as economias abertas retiram do comércio internacional;

117. Insta a Comissão a proibir, em todas as importações, resíduos de substâncias perigosas 
sem limite de exposição proibidas na UE, uma vez que não existe um nível de 
exposição seguro para as mesmas, e a aplicar os mesmos limites máximos de resíduos 
(LMR) a outras substâncias nas importações, nomeadamente as substâncias produzidas 
na União, a fim de assegurar condições de concorrência equitativas entre fabricantes e 
agricultores da UE e de países terceiros;

118. Insta a Comissão e os Estados-Membros a apoiarem, a nível político e financeiro, todas 
as estruturas e processos internacionais destinados a alcançar uma boa gestão dos 
produtos químicos à escala mundial;

119. Insta a Comissão a reconhecer a poluição química (incluindo os pesticidas) como uma 
das principais causas da crise da biodiversidade e a apresentar propostas legislativas 
para abordar as questões relativas às substâncias químicas persistentes, cumulativas e 
móveis no ambiente e aos seus efeitos adversos nos ecossistemas e na biodiversidade;

120. Salienta que a sustentabilidade dos produtos químicos deve também incluir a 
responsabilidade social e ambiental das indústrias químicas e das empresas ao longo de 
toda a sua cadeia de abastecimento;

121. Considera que as normas da União em matéria de segurança química devem ser 

1 Comunicação de 10 de março de 2020, COM(2020)0094.



promovidas a nível internacional;

122. Insta a Comissão a continuar a trabalhar numa abordagem que suceda à Abordagem 
Estratégica em matéria de Gestão Internacional de Substâncias Químicas (SAICM), 
incluindo uma reforma do Programa Especial; exorta a Comissão a contribuir para as 
negociações com vista ao desenvolvimento de um mecanismo de financiamento 
adequado, previsível e sustentável a este respeito;

123. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.


