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INTRODUÇÃO

A proposta de regulamento em apreciação destina-se a substituir a legislação em vigor, pois se 
considera que esta deixou de ter capacidade para promover a inovação ou proporcionar uma 
protecção adequada do ambiente e do público em geral, por um novo sistema, cujos cinco 
principais elementos são os seguintes:
• introdução de um sistema de registo que será elaborado gradualmente, de modo a incluir 

as substâncias químicas novas e as existentes;
• transferência da responsabilidade pela avaliação dos riscos dos organismos 

governamentais para os fabricantes/importadores;
• inclusão (quando necessário e pertinente) dos utilizadores a jusante nos pedidos de 

informação e nos testes efectuados a substâncias químicas;
• introdução de um procedimento de autorização ou restrição aplicável às substâncias 

químicas que suscitem preocupações específicas;
• maior transparência e abertura ao público em geral, através de um acesso mais fácil a 

informações sobre as substâncias químicas.

ANTECEDENTES

Como é sabido, o processo de elaboração do regulamento foi moroso, complexo e 
controverso: decorreram dois anos desde a aprovação do parecer do Parlamento sobre o Livro 
Branco (Novembro de 2001) e a adopção da proposta pela Comissão (Outubro de 2003).

Este longo processo contou com uma participação alargada dos sectores interessados: no 
âmbito da consulta em rede sobre um primeiro projecto de regulamento, foram recebidos mais 
de 6000 contributos. Através das suas avaliações críticas e contrapropostas, esses sectores 
persuadiram a Comissão a introduzir correcções significativas no texto original. 

Os princípios e objectivos da reforma, ou seja, a protecção da saúde e do ambiente, 
permaneceram inalterados e foi dada uma atenção acrescida aos aspectos relacionados com a 
competitividade da indústria europeia. Chegou-se, assim, a um texto final que permitirá uma 
redução significativa dos custos.

O DEBATE NO PARLAMENTO EUROPEU

Nos meses que se seguiram à adopção da proposta pela Comissão, o Parlamento e, 
nomeadamente, as nove comissões responsáveis pela elaboração de um relatório e de 
pareceres, realizou um primeiro debate sobre a proposta de regulamento.

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar elaborou um 
documento de trabalho em que eram expostos os pontos de vista maioritários e minoritários 
expressos pelos deputados na quinta legislatura do Parlamento.

A partir do início da sexta legislatura do Parlamento, intensificaram-se os debates sobre esta 
questão travados nas comissões que participavam no processo legislativo, com vista a garantir 
a aprovação da proposta de regulamento em primeira leitura após as férias de Verão.
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O TRABALHO DO CONSELHO

Paralelamente, o debate no Conselho prossegue a um ritmo rápido.

O grupo de trabalho ad hoc criado no Conselho de Ministros responsável pela 
competitividade industrial e económica está a trabalhar com base numa proposta 
anglo-húngara intitulada “Uma substância química – um registo”, que propõe um sistema 
único de registo e prevê disposições vinculativas relativas à partilha dos dados disponíveis 
sobre cada substância química.

Na sua última reunião, o grupo de trabalho concentrou-se nos princípios subjacentes à partilha 
obrigatória de todos os dados, e não só naqueles em que se baseia a utilização dos testes em 
animais, e na possibilidade de introdução de disposições vinculativas de partilha dos custos.

Foi também discutida uma proposta interessante apresentada por um pequeno grupo de países, 
de acordo com a qual a exigência de prestação de informação seria alargada de modo a 
abranger as substâncias químicas fabricadas e importadas em quantidades compreendidas 
entre uma e dez toneladas por ano.

ESTUDOS DE IMPACTO

Uma das questões mais debatidas e controversas no período que se seguiu à adopção do Livro 
Branco, em 2001, é a do custo estimado do sistema REACH e do seu impacto potencial para a 
indústria química europeia.

Nestes últimos meses, o custo estimado de 2,8 a 5,3 mil milhões de euros, referido pela 
Comissão no estudo de impacto que acompanha a proposta, foi posto em causa por uma série 
de outros estudos que definem cenários de pesadelo, em que os custos aumentariam 
vertiginosamente, podendo atingir os 180 mil milhões de euros.

As estimativas dos benefícios que, de acordo com as previsões, resultariam da introdução do 
REACH são também muito variáveis. Neste caso, os estudos efectuados pela Comissão e 
pelas partes interessadas apresentam estimativas de benefícios que variam entre 4,8 e 230 mil 
milhões de euros, em termos de redução dos custos em termos de saúde.

ORIENTAÇÕES PARA O PROJECTO DE RELATÓRIO

Sabe-se que a Comissão está a efectuar novos estudos de impacto, centrados principalmente 
nos problemas de gestão do sistema, mais do que nos custos associados à introdução do 
mesmo.
Até que os resultados desses estudos sejam conhecidos, mantenho a minha avaliação global 
da proposta da Comissão e considero que o equilíbrio atingido não deve ser alterado, antes 
deve ser consolidado e melhorado, para conferir mais eficácia e fiabilidade ao sistema.
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Com base nesta avaliação muito geral, apresento uma conclusão política: tenciono propor um 
novo projecto de relatório que, nas suas linhas gerais, não diferirá do anterior e que se 
concentrará rigorosamente em algumas prioridades.

O meu principal objectivo continua a ser: criar e tornar operacional um sistema viável de 
registo, autorização e avaliação das substâncias químicas, sem excluir, é claro, a possibilidade 
de adaptação e melhoria posteriores desse sistema.

Na minha qualidade de relator, concentrar-me-ei, portanto, nos aspectos que terão mais 
impacto no funcionamento e na eficácia de REACH, se bem que, como é evidente, não 
tencione ignorar questões estreitamente relacionadas com o ambiente e a protecção da saúde 
pública.

Por esta razão, tenciono solicitar e ter na devida conta os contributos de outras comissões 
parlamentares relativos aos capítulos do regulamento que se incluam nas suas áreas de 
competência específicas.

Dito isto, passo a referir os principais pontos do projecto de relatório que tenciono apresentar, 
aberto, como é evidente, a todas as contribuições, mesmo críticas, que contribuam para 
melhorar o texto que me comprometi a apresentar até meados de Fevereiro.

1.  Registo

O registo das substâncias químicas é, sem dúvida alguma, o aspecto mais controverso do 
sistema em que se baseia o novo regulamento. Como se sabe, todas as substâncias químicas 
fabricadas ou importadas em quantidades iguais ou superiores a uma tonelada por ano deverão 
ser registadas.

No que se refere ao que é considerado unanimemente como a base do sistema, a Comissão 
determinou que a tonelagem será um dos parâmetros de inclusão das substâncias químicas no 
REACH. Ao longo das várias discussões, numerosos interessados observaram que esse 
critério não é o mais adequado para identificar os verdadeiros riscos (em termos quer de 
perigo intrínseco, quer de exposição) e várias partes sugeriram que deveria ser substituído ou 
completado por outros critérios qualitativos como a perigosidade intrínseca, a utilização e a 
exposição. 

Considero que esta abordagem entra em conflito com a filosofia subjacente à proposta da 
Comissão, nomeadamente, o requisito de que a indústria obtenha informações adequadas 
sobre as substâncias químicas e utilize essas informações para garantir a segurança dessas 
substâncias. 

Na fase do registo, o principal objectivo a prosseguir é a inclusão, no sistema, de todas as 
substâncias novas e existentes – esse enorme e controverso número de substâncias (30 000 -
70 000 – 100 000?) cujos efeitos e perigosidade não são conhecidos – com base num critério 
(quantidade fabricada/importada) que, a meu ver, é o único que pode proporcionar um grau 
suficiente de certeza jurídica.
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Esta é a base essencial para dar início às outras fases do sistema: a avaliação, a autorização e a 
restrição. Como veremos, na transição para a fase da avaliação, o critério da quantidade será 
subordinado aos factores da perigosidade extrínseca e da exposição.

Em princípio, portanto, concordo com a formulação do artigo 5º da proposta da Comissão que 
prevê a título de regime provisório um escalonamento que abrangerá eventualmente cerca de 
99% das substâncias químicas. O sistema assim criado estará operacional dentro de 11 anos.

Isto significa que, no cenário mais optimista, que implica a adopção definitiva da proposta em 
2006, o sistema estará plenamente operacional em 2017. Na prática, as substâncias químicas 
fabricadas ou importadas em quantidades superiores a uma tonelada por ano, ou seja, as que 
têm mais interesse para as PME, e as substâncias químicas enumeradas nos artigos só nessa 
data terão de estar registadas.

Por estas razões, não tenciono apresentar alterações que modifiquem o mecanismo proposto.

Isto não significa que o texto da Comissão deva ser considerado definitivo.

Pessoalmente, por exemplo, considero, em princípio, que a proposta anglo-húngara “Uma 
substância química – um registo” é interessante. Depois de a definição de “consórcio” ter sido 
clarificada enquanto conceito jurídico, o prosseguimento dessa proposta permitiria obter 
grandes benefícios em termos de custos, de simplificação e de redução dos testes efectuados 
em animais.

Entendo também que a sugestão apresentada por certos governos no sentido de se exigir mais 
informação sobre as substâncias químicas fabricadas ou importadas em menores quantidades 
deverá ser tida seriamente em consideração.

Há também uma outra possibilidade importante. No meu anterior projecto de relatório (nas 
alterações 94 e 95) propus que se antecipasse o processo de revisão do regulamento. Tenciono 
confirmar ou mesmo reforçar esta opção, para abrir caminho a uma possível alteração dos 
critérios de prioridade, à luz da experiência adquirida por todos os intervenientes no sistema, 
nomeadamente pela Agência.

Caso a revisão do regulamento seja antecipada, a data prevista dessa revisão deverá ser 
estudada com o maior cuidado, no contexto de um controlo mais geral do calendário proposto 
pela Comissão.

Finalmente, uma questão que exigirá uma atenção muito especial é a do registo das 
substâncias químicas enumeradas nos artigos, uma vez que tem repercussões importantes para 
o comércio internacional.

Sobre este tópico, aguardo um contributo importante das comissões que detêm as principais 
competências na matéria. 
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De facto, tenciono desenvolver e defender a ideia da introdução de uma marca europeia de 
promoção da “segurança química”.

2.  A avaliação e o papel da Agência

Como já foi dito, o artigo 43º bis da proposta da Comissão introduz uma ordem de prioridades 
na fase da avaliação que não se relaciona já exclusivamente com a tonelagem, reflectindo 
também os riscos apresentados pelas substâncias químicas1.

Na proposta da Comissão, prevêem-se dois tipos de avaliação: avaliação dos processos (que é 
da competência dos Estados-Membros) e avaliação das substâncias químicas.

Os maiores problemas dizem respeito à relação entre a Agência Europeia e as autoridades 
competentes dos Estados-Membros. Surgiram críticas de vários quadrantes à complexidade 
dos procedimentos previstos, que implicaria o risco de uma descentralização excessiva do 
processo de decisão poder originar diferenças de procedimentos de país para país e, portanto, 
uma distorção do mercado interno.

Nos termos do artigo 43º bis da proposta da Comissão, a Agência desenvolverá critérios de 
prioridade para as substâncias, tendo em vista a sua futura avaliação. Os Estados-Membros 
utilizarão estes critérios na preparação dos seus planos evolutivos.

Relativamente a este ponto, tenciono apresentar de novo o pacote de alterações contido no 
meu anterior projecto de relatório, nos termos do qual é atribuída à Agência a tarefa de 
estabelecer uma lista de substâncias químicas de avaliação prioritária. Os Estados-Membros 
incluirão depois essas substâncias nos seus planos evolutivos.

Tenciono também apresentar novamente o conjunto de alterações destinadas a reforçar o 
papel central da Agência, através de uma definição mais precisa da sua base institucional, 
para o que tomei como referência o modelo da Agência Europeia de Avaliação dos 
Medicamentos.

3.  Autorização e substituição

É necessário fazer uma breve referência à substituição. É uma questão muito delicada, quer do 
ponto de vista ambiental e sanitário, quer do ponto de vista do incentivo à inovação e à 
promoção, a médio e longo prazo, de substâncias e tecnologias mais compatíveis com o 
ambiente. De entre os objectivos explícitos do regulamento, este é um dos mais importantes.

No meu anterior projecto de relatório (alterações 47-61), reforcei, portanto, o princípio da 
substituição, estabelecendo uma relação mais estreita entre a autorização (e a respectiva 
renovação ou revisão) e a substituição de substâncias extremamente problemáticas (CMR das 
categorias 1 e 2, PBT, mPmB, etc.).

  
1 Nos termos deste artigo, “Os critérios de avaliação incluirão a tomada em consideração dos dados relativos ao 
perigo e à exposição e das gamas de tonelagem”.
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A minha opinião sobre o assunto continua a ser a seguinte: a sequência proposta deve ser 
invertida, através de uma redução do alcance da cláusula - bastante problemática dos pontos 
de vista conceptual e jurídico - que prevê o “controlo adequado” como critério inicial para a 
concessão da autorização, bem como através do estabelecimento de uma relação mais estreita 
e directa entre a autorização (e a respectiva renovação ou revisão) e o princípio da 
substituição.

Em termos práticos, isto significa o seguinte: 

- a autorização será concedida se as vantagens económicas e sociais prevalecerem sobre 
os riscos para a saúde e o ambiente, se for possível demonstrar que não existem 
substâncias e tecnologias alternativas adequadas e (apenas como consideração 
secundária) se a substância for submetida a um controlo adequado;

- os pedidos devem ser acompanhados por documentação que contenha uma análise 
socioeconómica válida e uma análise das alternativas;

- a autorização deve indicar claramente e de forma vinculativa as condições a que está 
sujeita, o respectivo prazo de validade e data de revisão, bem como as disposições de 
monitorização.

Para terminar, estou actualmente a reflectir sobre outros aspectos, nomeadamente, as 
definições, o campo de aplicação e as obrigações de prudência.


