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Assunto: Lista de substâncias candidatas a autorização REACH

Um dos principais objectivos do sistema REACH é a substituição das substâncias que 
suscitam elevada preocupação. Tal substituição pode processar-se, essencialmente, através 
de dois mecanismos. Em primeiro lugar, pode ser adoptada uma retirada gradual no âmbito 
do processo de autorização. Em segundo lugar, os produtores podem, a título voluntário, 
substituir as substâncias que suscitam elevada preocupação por alternativas mais seguras, 
nomeadamente à luz do artigo 33.º do Regulamento REACH. Nos termos deste último, 
qualquer fornecedor de artigos que contenham substâncias reconhecidamente preocupantes 
deve fornecer ao destinatário dos mesmos, a pedido, suficiente informação para possibilitar a 
utilização segura dos artigos, incluindo, no mínimo, o nome da substância.

Contudo, como condição prévia para qualquer dos dois processos, as substâncias que 
suscitam elevada preocupação devem necessariamente, e antes de mais, ser identificadas. O 
Anexo XVII do Regulamento REACH já contém uma lista de cerca de 800 substâncias 
oficialmente classificadas como CMR (cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução). Além disso, a Comissão e os Estados-Membros acordaram numa lista de 
27 substâncias PBT (persistentes, bioacumuláveis e tóxicas) ou mPmB (muito persistentes e 
muito bioacumuláveis). Como tal, existem mais de 800 substâncias que satisfazem claramente 
os critérios relativos às substâncias que suscitam elevada preocupação. Todavia, a actual 
lista de substâncias candidatas, adoptada em Outubro de 2008, contém apenas 
15 substâncias. Até ao prazo-limite, em Junho de 2008, a Comissão não solicitara uma única 
proposta à Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA). É interessante assinalar, neste 
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contexto, que a Comissão incluiu a lista inteira de substâncias CMR na lista de substâncias 
proibidas nos produtos cosméticos, de uma assentada, na sequência da sétima alteração da 
Directiva 76/768/CEE. 

O número muito baixo de substâncias reconhecidamente preocupantes na lista de substâncias 
candidatas suscita numerosos problemas:

a) cria um ponto de partida mínimo para efeitos de autorização;

b) antecipa efectivamente o mecanismo de definição de prioridades previsto no artigo 58.º;

c) limita drasticamente o direito do consumidor à informação.

Além disso, a partir de 2011, permitiria, sem qualquer notificação, a importação de artigos 
contendo substâncias que suscitam elevada preocupação e que não figuram na lista de 
substâncias candidatas.

No registo de intenções da ECHA de Setembro de 2008, constam apenas sete substâncias
adicionais a acrescentar, eventualmente, à lista de substâncias candidatas (cinco das quais 
solicitadas pela Comissão). 

A menos que sejam tomadas medidas inequívocas, o número de substâncias 
reconhecidamente preocupantes na lista de substâncias candidatas continuará, durante 
algum tempo, reduzido a cerca de 2% da totalidade dessas substâncias. Isto faz cair no 
descrédito o sistema REACH e o seu objectivo de substituição, mina o processo de definição 
de prioridades, priva os consumidores do seu direito à informação em relação à maioria das 
substâncias que suscitam elevada preocupação, e faz vista grossa à presença dessas 
substâncias nos artigos de importação. 

Que medidas tenciona a Comissão tomar para garantir que as disposições pertinentes do 
Regulamento REACH se apliquem a todas as substâncias que suscitam elevada preocupação, 
nomeadamente as susceptíveis de pôr em perigo a saúde dos trabalhadores e dos 
consumidores, bem como à libertação das mesmas no ambiente?

Relativamente a quantas substâncias tenciona a Comissão solicitar à ECHA que elabore um 
dossiê, de acordo com o Anexo XV, para acrescentar à lista de substâncias candidatas até ao 
próximo prazo-limite, previsto para Março de 2009?
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