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A proposta de regulamento relativo ao registo, à avaliação, à autorização e à restrição de 
produtos químicos, que cria a Agência Europeia dos Produtos Químicos e que altera a 
Directiva 1999/45/CE e o Regulamento (CE) {relativo aos Poluentes Orgânicos Persistentes}, 
mais conhecida como REACH1, foi formalmente transmitida ao Parlamento Europeu em 2 de 
Dezembro de 2003. 

A competência quanto à matéria de fundo foi atribuída à Comissão do Meio Ambiente, da 
Saúde Pública e da Política do Consumidor2. A Comissão da Indústria, do Comércio Externo, 
da Investigação e da Energia, a Comissão dos Orçamentos, a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos e do Mercado Interno, a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, a Comissão 
dos Assuntos Económicos e Monetários e a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade 
de Oportunidades foram convidadas a emitir parecer. 
 
Na sua reunião de 16 de Junho de 2003, a Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e 
da Política do Consumidor tinha designado relator Guido Sacconi, por proposta dos seus 
coordenadores; em 19 de Dezembro de 2003, Guido Sacconi apresentou o seu projecto de 
relatório. 
 
A decisão do Presidente do Parlamento sobre a atribuição da competência quanto à matéria de 
fundo à Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor foi 
contestada. O conflito de competências daí resultante foi resolvido em 5 de Fevereiro de 2004 
na Conferência dos Presidentes dos Grupos do PE, que confirmou a atribuição da 
competência à referida comissão3. 
 
Nos meses que se seguiram à adopção da proposta pela Comissão, o Parlamento Europeu 
realizou um debate construtivo sobre o conteúdo do projecto de regulamento. Organizaram-se 
seminários, conferências, audições públicas e debates, tanto na comissão competente quanto à 
matéria de fundo, como nas comissões convidadas a emitir parecer. 
 
No debate realizado em 6 de Abril de 2004 na Comissão do Meio Ambiente, foi avaliada a 
oportunidade de elaborar um documento de trabalho que sintetizasse as posições de maior e 
menor convergência expressas pelos deputados da quinta legislatura que participaram 
activamente nos debates sobre o conteúdo da proposta de regulamento. 
 
Tal documento pretende dar um contributo para o novo Parlamento que irá pronunciar-se 
sobre o projecto de regulamento relativo aos produtos químicos. 
 
No decurso dos numerosos debates sobre o REACH, os deputados da Comissão do Meio 
Ambiente acordaram na atribuição da prioridade aos seguintes elementos estruturais da 
proposta de regulamento: 

                                                 
1 COM(2003) 644, de 29 de Outubro de 2004. 
2 Foi igualmente atribuída à Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor 

competência quanto à matéria de fundo para o Livro Branco "Estratégia para a futura política em matéria de 
substâncias químicas" (COM(2001) 88). 

3 A decisão de 5 de Fevereiro de 2004 institui um processo de cooperação reforçada, nos termos do artigo 162º 
bis do Regimento, entre a Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor 
(competente quanto à matéria de fundo), a Comissão da Indústria, do Comércio Externo, da Investigação e da 
Energia e a Comissão dos Assuntos Jurídicos e do Mercado Interno. As outras quatro comissões (EMPL, 
ORÇM, ECON e FEMM) emitirão parecer. 
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- sistema de registo, 
- papel da Agência, 
- impacto económico para as empresas, em particular para as PME, 
- substituição de substâncias perigosas. 
 
Registo 
 
A proposta de regulamento prevê a obrigatoriedade de registo para todas as substâncias 
fabricadas ou importadas em quantidades superiores a uma tonelada por ano. 
 
Para o registo, fase do sistema considerada crucial, a Comissão impôs a tonelagem como 
único critério de introdução das substâncias no sistema REACH, orientando-se assim para um 
regime de prioritarização meramente quantitativo. 
 
Nos diversos debates realizados salientou-se que tal critério não seria o mais adequado para 
identificar os riscos reais, em termos tanto de perigo intrínseco como de exposição. 
 
Em particular, colocou-se a questão de saber se o critério quantitativo não iria acabar por 
provocar uma superabundância de documentação cara e de utilidade duvidosa. Além disso, foi 
evocada em diversas ocasiões a oportunidade de substituir ou completar este critério com 
outros de tipo qualitativo, como a perigosidade intrínseca, a utilização e a exposição, na 
condição de o sistema escolhido garantir a todos os intervenientes o mesmo grau de certeza 
jurídica. 
 
Agência 
 
A Agência Europeia dos Produtos Químicos instituída pela proposta de regulamento constitui 
a pedra angular de todo o sistema, cuja funcionalidade depende de forma decisiva da 
modalidade de participação e do papel orientador da Agência nas fases de registo, avaliação e 
autorização. 
 
Nos debates realizados na Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do 
Consumidor os deputados manifestaram-se, mais do que uma vez, a favor de um reforço do 
papel centralizado da Agência. 
 
Para além de uma reestruturação dos aspectos relativos ao modelo institucional proposto1, os 
deputados pronunciaram-se unanimemente a favor de uma maior definição dos poderes da 
Agência e de um aumento das suas responsabilidades. 
 
Impacto económico do sistema REACH 
 
Os deputados que participaram nos debates nas comissões competentes para a matéria de 
fundo reconheceram unanimemente o contributo da indústria química para a realização da 
estratégia comunitária de desenvolvimento sustentável. 
                                                 
1 Solicitou-se, nomeadamente, uma maior clareza na composição dos órgãos, nas modalidades de formação e na 

selecção das candidaturas dos elementos que os compõem; uma afirmação mais clara dos princípios de 
transparência e independência; relações com as instituições comunitárias. Propôs-se ainda que fosse seguido o 
modelo da Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos e da Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos. 
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O objectivo a atingir é a obtenção de um equilíbrio que assegure a competitividade e a 
capacidade inovadora do sector dos produtos químicos e garanta, simultaneamente, a 
preservação do ambiente, a saúde e a segurança dos trabalhadores. 
 
Chamou-se a atenção, em diversas ocasiões, para a necessidade de ter em conta os custos 
incorridos pelas empresas, sobretudo pequenas e médias, para a realização dos objectivos 
previstos pelo regulamento. 
 
Os resultados do grande número de estudos de impacto conduzidos pela Comissão e pelas 
grandes associações industriais e ecologistas divergem profundamente. Até à data, não houve 
qualquer previsão, ainda que aproximada, dos custos e dos benefícios que contasse com o 
apoio unânime dos deputados que participaram nos debates. 
 
Salientou-se, contudo, a necessidade de recorrer a estudos-piloto dos diversos sectores 
químicos europeus para avaliar com precisão o impacto da futura legislação numa realidade 
bem determinada. 
 
Por último, foram avaliados positivamente os esforços de algumas regiões, nomeadamente de 
alguns Länder alemães, que já empreenderam estudos deste tipo. 
 
Substituição de substâncias perigosas 
 
Nos debates realizados na Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do 
Consumidor decidiu-se que um dos objectivos do novo sistema era favorecer a substituição 
das substâncias perigosas por substâncias ou tecnologias menos perigosas, sempre que 
existam alternativas adequadas. 
 
Este princípio deve ser plenamente aplicado na regulamentação a fim de estimular uma 
inovação orientada para uma indústria de produtos químicos sustentável. 
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