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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DA PROPOSTA

110  Justificação e objectivos da proposta

O regulamento proposto incide sobre o problema da utilização ilícita de determinados 
produtos químicos, amplamente disponíveis no mercado e ao alcance do grande público, 
como precursores de explosivos caseiros. Estes explosivos caseiros são o instrumento 
preferido dos terroristas e outros criminosos para os seus ataques. O principal objectivo 
das medidas propostas é reduzir os riscos, evitando o acesso das pessoas em geral a uma 
série de produtos químicos altamente concentrados. 

120  Contexto geral

Os explosivos caseiros, fabricados a partir de determinados precursores químicos 
facilmente acessíveis, constituem o instrumento preferido para a prática de ataques 
terroristas, que não poupam a UE, como referem os relatórios TE-SAT da Europol. 
Actualmente, o acesso das pessoas em geral a esses produtos químicos é relativamente 
fácil, mesmo em concentrações suficientes para produzir um engenho explosivo potente. 
A escala do problema é ampliada pelo facto de o mercado dos produtos químicos na UE 
ser vasto e diversificado, com múltiplos utilizadores finais. A cadeia de abastecimento 
de precursores, em especial o segmento final (venda aos utilizadores finais), em regra 
não tem em conta os riscos colocados pelas pessoas envolvidas em actividades 
criminosas graves e terroristas que procuram obter precursores. Alguns agentes dessa 
cadeia, em especial no segmento final, venderam precursores a terroristas ou outros 
criminosos em quantidades que deveriam ter levantado suspeitas. As várias medidas 
legislativas e não legislativas em vigor a nível internacional, da UE e nacional ou não 
incidem especificamente sobre os riscos associados a determinados produtos químicos 
ou não abrangem toda a UE. Deste modo, pode haver precursores cuja venda seja 
limitada ou controlada num país, mas que podem ser facilmente obtidos noutro país. 
Trata-se não só de um problema de segurança, mas também de um problema para o bom 
funcionamento do mercado interno.

130  Disposições em vigor no domínio da proposta

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)1 – aplicável aos produtos químicos do 
ponto de vista da segurança, mas (com uma excepção) não trata das questões de 
segurança relacionadas com os precursores químicos de explosivos. 

O Anexo XVII do REACH2 proíbe a venda ao público em geral de nitrato de amónio 
(um dos precursores preocupantes) com teor de 16 % ou mais de azoto. No entanto, este 
instrumento não prevê regimes de licenciamento nem a comunicação de transacções 
suspeitas, além de se referir apenas aos precursores considerados de alto risco no plano 

                                               
1 JO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
2 Com a redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 552/2009 da Comissão; JO L 164 de 

26.6.2009, p. 7.
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de acção para melhorar a segurança dos explosivos.

Directiva 91/414/CEE3 – prevê a redução progressiva da venda de herbicidas que 
contêm cloratos, mas abrange apenas uma utilização específica destes produtos 
químicos e um dos grupos de precursores químicos de explosivos que são motivo de 
preocupação. 

140  Coerência com outras políticas e os objectivos da União

A proposta coaduna-se com os objectivos da União Europeia fixados na estratégia 
antiterrorista da União Europeia4, no plano de acção para melhorar a segurança dos 
explosivos5 e no Programa de Estocolmo – Uma Europa aberta e segura que sirva e 
proteja os cidadãos6.

2. CONSULTA DAS PARTES INTERESSADAS E AVALIAÇÃO DE IMPACTO

 Consulta das partes interessadas

211 Métodos de consulta, principais sectores visados e perfil geral dos inquiridos

As medidas propostas baseiam-se no trabalho e nas recomendações do Comité 
Permanente dos Precursores (SCP – Standing Committee on Precursors), um comité 
consultivo ad hoc composto por especialistas nomeados pelas autoridades dos Estados-
Membros e representantes do sector privado, presidido pela Comissão. Até agora 
reuniu-se dez vezes, a fim de aconselhar a Comissão acerca das substâncias abrangidas 
pelo presente regulamento e de outras medidas aplicáveis aos precursores de explosivos. 
Em 13 de Fevereiro de 2009, o SCP adoptou o relatório anual de 2008, que incluía 
recomendações concretas para reforçar a segurança dos precursores. 

Com base nessas recomendações foi feito um estudo de avaliação de impacto. O SCP 
participou activamente na realização do estudo: os respectivos membros (tanto do sector 
público como do sector privado) foram regularmente consultados. Por outro lado, foi 
feito um inquérito às empresas e organizaram-se dois seminários com os interessados, 
no intuito de validar a avaliação das opções estratégicas propostas na primeira versão do 
estudo. As consultas efectuadas para o estudo preparatório incluíram igualmente 
algumas das PME mais afectadas pela eventual adopção das medidas aplicáveis aos 
precursores, sobretudo os produtores de hexamina. 

212 Síntese das respostas recebidas e da forma como foram tidas em conta

O referido processo de consulta, com participação interna e externa, conduziu a um 
elevado nível de consenso relativamente à opção preferida, que permite um equilíbrio 
prático e realista entre as questões de segurança, por um lado, e as preocupações 
relativas à indústria, ao comércio retalhista e ao bem-estar dos consumidores, por outro. 
As preocupações manifestadas pela indústria e as PME mais afectadas (em especial as 

                                                                                                                                                  
3 JO L 230 de 19.8.1991, p. 1.
4 14469/3/05 REV 3.
5 8109/08.
6 JO C 115 de 4.5.2010, p. 1.
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que produzem pastilhas combustíveis com hexamina) foram incluídas na versão final da 
proposta.

 Obtenção e utilização de competências especializadas

221 Domínios científicos/de especialização em questão

A proposta baseia-se em grande medida nos estudos de segurança e testes efectuados 
por vários Estados-Membros da UE. As competências especializadas em matéria de 
mercado e utilização de produtos químicos foram fornecidas pelos representantes da 
indústria.

222 Metodologia utilizada

Os resultados dos estudos de segurança e dos testes foram utilizados para a formulação 
das recomendações que o Comité Permanente dos Precursores apresentou à Comissão e 
para a realização de um estudo de avaliação de impacto das várias opções em análise por 
uma empresa externa.

223 Principais organizações/peritos consultados

CEFIC, FECC, especialistas designados por autoridades dos Estados-Membros, bem 
como empresas de consultoria – GHK, Rand Europe e Comstratos.

2249 Resumo dos pareceres recebidos e tidos em conta

225 Embora não seja possível excluir totalmente o risco da utilização indevida de 
determinados precursores químicos para produzir explosivos caseiros, é possível 
reduzi-lo significativamente se as pessoas em geral deixarem de ter acesso a eles acima 
de certos limiares de concentração. Os limiares propostos baseiam-se nos estudos de 
segurança e resultados dos testes efectuados e na análise da utilização das substâncias 
químicas em causa pelas pessoas em geral.

226 Meios utilizados para divulgar publicamente os pareceres dos peritos

O estudo preparatório para uma avaliação de impacto de eventuais restrições legislativas 
e não legislativas em matéria de precursores químicos de explosivos foi distribuído 
pelos membros do Comité Permanente dos Precursores (e, através deles, às autoridades 
e industriais interessados dos Estados-Membros) e pode ser solicitado à Comissão. 

230  Avaliação de impacto

As opções analisadas incluíam medidas tomadas de forma voluntária pelo sector privado 
(industriais e retalhistas), medidas normativas adoptadas individualmente pelos 
Estados-Membros, medidas legislativas tomadas a nível da União Europeia e uma 
combinação destas três possibilidades.

As medidas tomadas de forma voluntária pelo sector da indústria e dos retalhistas 
implicariam a comunicação de transacções suspeitas, campanhas de sensibilização entre 
os trabalhadores acerca dos riscos de segurança relativos aos produtos químicos que 
causam preocupação e o reforço da segurança de toda a cadeia de abastecimento destes 
produtos. Os esforços da Comissão Europeia junto de diversas associações europeias em 
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2008 revelaram que, apesar de desejáveis, essas medidas por si sós não bastam para 
alcançar o objectivo de reforçar a segurança, visto que não é possível garantir que a sua 
aplicação seja uniforme nem que alcancem todos os intervenientes a nível da UE.

Alguns Estados-Membros adoptaram já medidas voluntárias ou legislativas para reduzir 
o acesso a precursores químicos de explosivos, ou uma combinação das duas. Alguns 
Estados-Membros ponderam a aplicação de medidas desse tipo, mas esperam que a UE 
assuma a liderança. Esta diversidade mostra que é desejável conseguir uma abordagem a 
nível da UE, a fim de evitar diferentes níveis de regulamentação que conduzem a 
lacunas de segurança num mercado interno em que vigora a livre circulação de 
mercadorias e pessoas.

Várias opções de medidas legislativas a nível da UE foram objecto de avaliações de 
impacto e processos de consulta exaustivos. Embora não tenha impactos negativos 
conhecidos para o ambiente, a opção preferida tem efeitos positivos em termos de 
segurança, mas também alguns efeitos negativos sobretudo para o sector da venda a 
retalho e para as autoridades dos Estados-Membros em termos de custos de aplicação. 
No entanto, estes impactos económicos e efeitos negativos para os consumidores são 
relativamente insignificantes, dado que o consumo não profissional de precursores 
representa apenas 1,5 % do consumo total dos produtos químicos em causa na UE e que, 
na maior parte dos casos, existem produtos de substituição. A compra de produtos 
químicos acima dos limiares de concentração continuará a ser possível, mas passa a 
estar sujeita à apresentação de uma licença. As organizações de industriais e retalhistas 
que vendem ao público em geral serão, deste modo, as mais afectadas pelos custos de 
aplicação, assim como as autoridades governamentais responsáveis pela concessão de 
licenças.

231 A Comissão realizou a avaliação de impacto prevista no programa de trabalho. O 
relatório sobre a avaliação de impacto pode ser consultado em 
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2010_en.htm#homaf.

3. ELEMENTOS JURÍDICOS DA PROPOSTA

305  Síntese da acção proposta

O objectivo principal da medida proposta é reduzir o acesso das pessoas em geral a 
produtos químicos de alto risco com níveis de concentração que os tornam susceptíveis 
de utilização indevida para o fabrico de explosivos caseiros. Para o efeito, passará a ser 
proibida a venda ao público de determinados produtos químicos acima de certos limiares 
de concentração. Só será permitido vender esses produtos em concentrações superiores a 
utilizadores que possam provar uma necessidade legítima para a sua utilização – estes 
utilizadores poderão obter uma licença para os comprar. A venda desses produtos 
químicos e das suas misturas, bem como a venda de produtos que contenham produtos 
químicos que causam preocupação relativamente aos quais não é possível fixar limiares 
de concentração, será igualmente objecto de comunicação em caso de transacções 
suspeitas. A medida legislativa proposta será acompanhada de medidas tomadas 
voluntariamente pelos industriais e retalhistas, destinadas a reforçar a segurança e 
aumentar a sensibilização em toda a cadeia de abastecimento.

310 Base jurídica
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Artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

320  Princípio da subsidiariedade

O princípio da subsidiariedade é aplicável na medida em que a proposta não é da 
competência exclusiva da União Europeia.

Os objectivos da proposta não podem ser suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros pelos motivos que a seguir se expõem.

321 As várias medidas legislativas e não legislativas em vigor a nível internacional, da UE e 
nacional ou não incidem especificamente sobre os riscos associados a determinados 
produtos químicos ou não abrangem toda a UE. Deste modo, pode haver precursores 
cuja venda seja limitada ou controlada num país, mas que podem ser facilmente obtidos 
noutro país. Além das consequências em termos de segurança, esta situação pode 
conduzir a distorções do mercado que comprometam a igualdade de condições a nível 
da UE neste domínio.

323 Há indicações de que a diferença de regimes entre os Estados-Membros é tida em conta 
pelos grupos terroristas. Os casos mais óbvios relacionam-se com a ETA, que escondeu 
grandes quantidades de precursores de explosivos fora de Espanha, sobretudo em França 
e Portugal. Em simultâneo, até hoje não existem provas inequívocas de terroristas que 
tenham alterado os seus hábitos de compra com base nos diferentes regimes vigentes 
nos Estados-Membros. A ausência deste tipo de dados pode também atribuir-se ao facto 
de, hoje em dia, ser fácil ter acesso a esses produtos químicos na maior parte dos 
Estados-Membros.

Os objectivos da proposta serão realizados com maior eficácia através da acção da UE, 
pelos motivos que a seguir se expõem.

324 As actuais diferenças entre os regimes aplicáveis aos precursores químicos de 
explosivos não só produzem efeitos negativos em termos de segurança, mas também 
distorcem o funcionamento do mercado interno. Afectam negativamente o comércio 
transnacional e outras actividades económicas dos produtores e outros intervenientes da 
cadeia de abastecimento que operam em mais do que um país. A acção a nível da UE 
contribuiria para eliminar esses efeitos negativos.

Os ataques recentes, incluindo os que falharam ou foram impedidos, vieram mostrar que 
o terrorismo começa a estender-se a outros países da UE para além dos 
Estados-Membros que já sofreram ataques terroristas (como a Espanha, o Reino Unido e 
a França). A natureza desses incidentes mostra igualmente que os terroristas podem 
preparar num país um ataque a cometer noutro país. O nível de segurança da União 
Europeia é apenas o do seu elo mais fraco. Por conseguinte, são necessárias actividades 
e uma abordagem coordenada a nível da UE, que irão beneficiar todos os interessados.

Os Estados-Membros, através dos respectivos representantes no Comité Permanente dos 
Precursores, manifestaram preferência por uma abordagem da UE neste domínio para 
criar condições de igualdade. Esta posição conta também com o apoio das associações 
da UE que representam a indústria química, que foram amplamente consultadas durante 
os trabalho do referido comité e a avaliação de impacto. Alguns Estados-Membros 
indicaram que ainda não tomaram medidas por estarem à espera de uma iniciativa da 
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UE.

325 As medidas propostas conduzirão a uma regulação mais harmonizada e segura dos 
produtos químicos utilizados para o fabrico de explosivos caseiros.

327 O âmbito da proposta limita-se a uma pequena lista de substâncias químicas e suas 
misturas e à venda ao público em geral (ou seja, não a utilizadores profissionais ou em 
transacções entre empresas). Por outro lado, relativamente a algumas substâncias, a 
venda ao público é limitada apenas acima de determinados níveis de concentração e 
podem continuar a ser adquiridas mediante a apresentação de uma licença concedida por 
uma entidade pública (que certifique a utilização legítima). As substâncias e os limiares 
de concentração são claramente indicados no anexo do regulamento. A situação actual 
mostra que as legislações nacionais neste domínio contribuem para a diversidade e não 
para a convergência, o que é prejudicial em termos de segurança. Esta diversidade 
normativa permite a compra de produtos químicos que suscitam preocupação num 
Estado-Membro e o seu transporte fácil e a potencial utilização indevida para o fabrico 
de explosivos caseiros noutro Estado-Membro.

Por conseguinte, a proposta respeita o princípio da subsidiariedade.

 Princípio da proporcionalidade

A proposta respeita o princípio da proporcionalidade pelos motivos a seguir indicados.

331 O instrumento legislativo proposto tem um âmbito claramente delimitado. deixando aos 
Estados-Membros uma ampla margem de manobra para desenvolver um regime de 
concessão de licenças no contexto das respectivas estruturas e para fixar sanções 
adequadas. Todos os operadores económicos estarão sujeitos às mesmas regras. O 
instrumento é facilmente ajustável à evolução das ameaças e dos conhecimentos em 
matéria de substâncias químicas (em termos, por exemplo, de resultados de trabalhos de 
investigação), bastando juntar ou retirar substâncias dos anexos mediante um 
procedimento de delegação. Foi escolhida a forma de regulamento a fim de evitar a 
necessidade de medidas nacionais de transposição nos 27 Estados-Membros sempre que 
os anexos sejam alterados.

332 Os encargos financeiros para a União Europeia e os governos nacionais serão 
minimizados mediante a utilização de estruturas já existentes para a aplicação do 
regulamento. Por outro lado, o âmbito do regulamento limita-se aos precursores 
químicos que suscitam maior preocupação, para os quais existem alternativas que 
podem satisfazer as necessidades dos consumidores. Visto isto, o número de pedidos de 
licenças manter-se-á, provavelmente, baixo. A fim de conseguir um equilíbrio prático 
entre as questões de segurança e as capacidades da indústria, o sector da venda a retalho 
e a aplicação da lei para efeitos de comunicação de transacções suspeitas, serão 
distribuídas orientações com a participação de todos estes intervenientes. Os efeitos 
económicos negativos para a indústria e o sector retalhista serão minimizados devido ao 
reduzido consumo geral dos produtos químicos que suscitam preocupação acima dos 
limiares de concentração fixados (1,5 % do consumo total dos referidos produtos na 
UE), à possibilidade de compra desses produtos químicos mediante a apresentação de 
uma licença e ao provável aumento da utilização de produtos químicos de substituição 
pelo público em geral. No intuito de evitar uma carga inicial excessiva para as 
autoridades públicas e a cadeia de abastecimento dos produtos químicos que suscitam 
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preocupação, o regulamento prevê uma fase transitória de aplicação. Esta fase é também 
necessária para permitir que as empresas e os consumidores continuem a utilizar os 
produtos químicos já adquiridos, a fim de minimizar as perdas, mas também para 
permitir que as autoridades nacionais criem o regime de concessão de licenças previsto 
na opção preferida.

 Impacto sobre os direitos fundamentais

A presente proposta foi submetida a uma análise aprofundada para garantir que as suas 
disposições são compatíveis com os direitos e princípios fundamentais consagrados 
sobretudo na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente a 
protecção de dados pessoais, a liberdade de empresa, o direito de propriedade e o 
princípio da não discriminação. A comunicação de transacções suspeitas e o regime de 
concessão de licenças previstos no regulamento implicam o tratamento de dados 
pessoais. Sendo assim, o direito à privacidade e à protecção dos dados pessoais poderão 
ser gravemente afectados. Para garantir a licitude, esta interferência deve cumprir os 
critérios previstos na legislação da UE: o que significa que deve ser conforme à lei, deve 
procurar servir um interesse público legítimo necessário numa sociedade democrática; a 
interferência deve ser também necessária para atingir este objectivo e proporcionada 
relativamente ao objectivo a atingir, isto é, o objectivo não pode ser alcançado por 
medidas menos restritivas. A proposta exige de forma explícita que o tratamento de 
dados pessoais nos termos do regulamento deve respeitar sempre as normas da UE nesta 
matéria, nomeadamente a Directiva 95/46/CE7, e as normas nacionais de aplicação dessa 
directiva.

No que se refere à liberdade de empresa e ao direito de propriedade, a proposta constitui 
uma resposta proporcional aos objectivos que procura atingir, especialmente se 
comparada com outras opções analisadas na avaliação de impacto, como por exemplo a 
proibição total de venda das substâncias ao público em geral, independentemente dos 
níveis de concentração. Outras opções potencialmente menos invasivas foram 
consideradas menos eficazes. O regulamento define o âmbito de aplicação dos regimes 
de concessão de licenças por meio de uma lista de produtos químicos que suscitam 
preocupação no Anexo I e de uma indicação clara de quais as concentrações acima das 
quais é necessária licença. A comunicação de transacções suspeitas só se aplica aos 
produtos químicos constantes das listas dos anexos e terão como base uma avaliação dos 
riscos efectuada pelos operadores económicos. A proposta prevê a distribuição aos 
operadores económicos de orientações concretas e claras sobre a avaliação da natureza 
suspeita de uma transacção. Essas orientações contribuirão para evitar que o conceito
seja interpretado de forma demasiado extensiva, a fim de evitar a comunicação de dados 
pessoais às autoridades policiais e as práticas arbitrárias e discriminatórias. Em 
simultâneo, o regime de concessão de licenças e a obrigação de comunicar transacções 
suspeitas permitirá que os operadores económicos continuem a vender todos os 
precursores, limitando desta forma o impacto sobre a liberdade de empresa. O direito de 
propriedade não será afectado, dado que as empresas e o público em geral continuarão a 
poder utilizar os produtos licitamente adquiridos. Por último, são previstos períodos de 
transição razoavelmente longos, para que as pessoas e os operadores económicos em 
geral se adaptem às novas regras, reduzindo assim ainda mais o impacto sobre o direito 
de propriedade e a liberdade de empresa.

                                               
7 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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 Escolha dos instrumentos

341 Instrumentos propostos: regulamento.

342 O recurso a outros meios não seria adequado pelo motivo a seguir indicado:

O artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que é a base 
jurídica mais indicada atendendo ao objectivo em causa, permite escolher entre um 
regulamento e uma directiva. Para obter a maior harmonização possível no domínio dos 
produtos químicos abrangidos pelo diploma e também, se for o caso, das concentrações 
destes produtos, um regulamento é o mais adequado. A abordagem harmonizada é 
desejável não só por motivos de segurança, mas também para aprovar normas uniformes 
aplicáveis aos operadores económicos. Além disso, a forma de regulamento evita a 
necessidade de aprovar medidas de transposição a nível nacional cada vez que for 
alterada a lista das substâncias químicas dos anexos (segundo a evolução das ameaças). 

4. INCIDÊNCIA ORÇAMENTAL

A proposta não tem incidência no orçamento da União Europeia.

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 Simulação, fase-piloto e período de transição

507 Haverá um período de transição para o acto proposto.

 Cláusula de reexame/revisão/caducidade

531 A proposta inclui uma cláusula de reexame.
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560  Espaço Económico Europeu

O acto proposto incide em matéria do EEE, pelo que o seu âmbito deve ser alargado ao 
Espaço Económico Europeu.
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2010/0246 (COD)

Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos

(Texto relevante para efeitos do EEE)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o 
artigo 114.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,

Após transmissão do projecto aos parlamentos nacionais,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu8,

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões9,

Após consulta da Autoridade Europeia para a Protecção de Dados10,

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário,

Considerando o seguinte:

(1) O plano de acção para melhorar a segurança dos explosivos, adoptado pelo Conselho 
em 18 de Abril de 200811, apelava à Comissão para estabelecer um Comité 
Permanente dos Precursores, responsável por ponderar as medidas a tomar e preparar 
recomendações relativas a legislação aplicável os precursores de explosivos 
disponíveis no mercado, tendo em conta os efeitos em termos de custo-benefício.

(2) O Comité Permanente dos Precursores, instituído pela Comissão em 2008, identificou 
vários precursores de explosivos que podem ser utilizados em ataques terroristas e 
recomendou a tomada de medidas adequadas a nível da União.

(3) Alguns Estados-Membros já adoptaram disposições de carácter legislativo, 
regulamentar ou administrativo sobre a colocação no mercado, a venda e a posse de 
determinadas substâncias e misturas químicas que podem ser utilizadas como 
precursoras de explosivos.

                                               
8 JO C […] de […], p. […].
9 JO C […] de […], p. […].
10 Parecer de …, JO C … .
11 8311/08.
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(4) Essas disposições legislativas, regulamentares e administrativas, que não são 
uniformes e podem criar obstáculos ao comércio na União Europeia, devem ser 
harmonizadas para garantir a livre circulação de substâncias e misturas químicas no 
mercado interno, assegurando simultaneamente um elevado nível de protecção da 
saúde e da segurança do público em geral.

(5) Visto que cada alteração de uma directiva e respectivos anexos implicaria medidas 
nacionais de transposição em 27 Estados-Membros e que todos os operadores 
económicos devem estar sujeitos às mesmas normas, é mais adequado que seja um 
regulamento o instrumento legal que regula a comercialização e utilização de 
precursores de explosivos.

(6) A fiabilidade e potência dos explosivos caseiros deve ser reduzida mediante a fixação 
de limites de concentração para determinadas substâncias. O público em geral só deve 
poder utilizar essas substâncias em concentrações acima dos limiares fixados se 
dispuser de uma licença para o fazer. Essas substâncias só devem ser vendidas aos 
titulares de licenças desse tipo.

(7) Dado que seria desproporcionado proibir a utilização de precursores de explosivos em 
actividades profissionais, as medidas relativas à importação, comercialização e 
utilização desses precursores apenas se devem aplicar ao público em geral.

(8) Não é tecnicamente possível determinar limites de concentração de hexamina em 
pastilhas combustíveis. Devem ser adoptadas medidas para facilitar a comunicação de 
transacções suspeitas no sector da venda a retalho de pastilhas combustíveis com 
hexamina e outros precursores para os quais não existam substitutos seguros e 
adequados.

(9) Visto que a venda de precursores de explosivos pode levar ao fabrico ilícito de 
engenhos explosivos improvisados, os Estados-Membros devem adoptar normas em 
matéria de sanções aplicáveis ao incumprimento do disposto no presente regulamento. 
Essas sanções devem ser efectivas, proporcionadas e dissuasivas. 

(10) Por motivos de simplificação, as disposições já em vigor em matéria de nitrato de 
amónio devem ser incluídas no presente regulamento e devem ser suprimidos os n.os 2 
e 3 da entrada 58 do Anexo XVII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento 
e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos 
químicos (REACH)12. 

(11) O presente regulamento implica o tratamento de dados pessoais e a sua divulgação a 
terceiros em caso de transacções suspeitas. Deste modo, os direitos fundamentais à 
privacidade e à protecção dos dados pessoais poderão ser gravemente afectados. A 
Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, 
relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados13, aplica-se ao tratamento de dados pessoais 
efectuado ao abrigo do presente regulamento. Por conseguinte, deve ser garantido o 
respeito pelo direito fundamental à protecção dos dados pessoais das pessoas 
singulares cujos dados pessoais sejam tratados ao abrigo do disposto no presente 

                                               
12 JO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
13 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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regulamento, em especial do tratamento de dados pessoais necessário à concessão de 
licenças e à comunicação de transacções consideradas suspeitas. 

(12) Visto que as substâncias químicas utilizadas pelos terroristas e outros criminosos para 
fabricar explosivos caseiros podem mudar rapidamente, deve ser possível submeter 
novas substâncias ao regime previsto no presente regulamento, por vezes com carácter 
de urgência. 

(13) Por conseguinte, deve ser conferida à Comissão competência para adoptar actos 
delegados, em conformidade com o disposto no artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, para efeitos de alteração dos anexos do presente 
regulamento.

(14) Uma vez que o objectivo do presente regulamento, a saber, a limitação do acesso do 
público em geral a produtos químicos que podem ser utilizados para o fabrico de 
explosivos caseiros, não pode ser suficientemente alcançado pelos Estados-Membros, 
sendo por isso mais susceptível de ser alcançado ao nível da União, a União Europeia 
pode adoptar medidas de acordo com o princípio da subsidiariedade. Segundo o 
princípio da proporcionalidade, o presente regulamento não excede o necessário para 
atingir tais objectivos.

(15) O presente regulamento respeita os direitos fundamentais e observa os princípios 
expressamente reconhecidos na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, 
designadamente a protecção de dados pessoais, a liberdade de empresa, o direito de 
propriedade e o princípio da não discriminação. O presente regulamento deve ser 
aplicado pelos Estados-Membros em conformidade com estes direitos e princípios,

ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

Objecto

O presente regulamento estabelece normas harmonizadas em matéria de colocação no 
mercado de substâncias ou misturas que possam ser utilizadas para o fabrico ilícito de 
explosivos, com vista a limitar o seu acesso ao público em geral. 

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

1. O presente regulamento é aplicável às substâncias que constam dos anexos e às misturas 
que contenham tais substâncias. 

2. O presente regulamento não se aplica:
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a) aos artigos definidos no artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento 
Europeu e do Conselho14; 

b) aos artigos de pirotecnia na acepção da Directiva 2007/23/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho15, aos artigos de pirotecnia para utilização não comercial, nos termos da legislação 
nacional, pelas forças armadas, forças policiais ou bombeiros, aos equipamentos abrangidos 
pela Directiva 96/98/CE do Conselho16, aos artigos de pirotecnia para utilização na indústria 
aeroespacial nem às cápsulas fulminantes para brinquedos; 

c) às substâncias que constam dos anexos e às misturas que contêm essas substâncias que 
sejam utilizadas pelas forças armadas ou policiais.

Artigo 3.º

Definições

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

(1) «colocação à disposição», qualquer forma de provisão, a título oneroso ou gratuito;

(2) «utilização», qualquer processamento, formulação, armazenamento, tratamento, 
mistura ou produção de um artigo ou qualquer outra utilização;

(3) «público em geral», a pessoa ou as pessoas singulares que ajam com fins que não se 
inserem no âmbito da sua actividade comercial, artesanal ou profissional;

(4) «transacção suspeita», qualquer transacção de substâncias incluídas nos anexos ou 
misturas que contêm essas substâncias, sempre que haja motivos razoáveis para 
suspeitar que a substância ou mistura se destina à produção de explosivos caseiros;

(5) «substância não classificada», qualquer substância que, embora não conste dos anexos, 
seja utilizada para o fabrico de explosivos caseiros;

(6) «operador económico», qualquer pessoa singular ou colectiva ou entidade pública ou 
grupo dessas pessoas e/ou organismos que executa obras ou fornece produtos ou 
serviços no mercado; 

(7) «agricultor», uma pessoa singular ou colectiva ou um grupo de pessoas singulares ou 
colectivas, qualquer que seja o estatuto jurídico que o direito nacional confira ao grupo 
e aos seus membros, cuja exploração se situe no território da Comunidade, nos termos 
do artigo 52.º do Tratado da União Europeia, e que exerça uma actividade agrícola; 

(8) «actividade agrícola», a produção, criação ou cultivo de produtos agrícolas, incluindo 
a colheita, ordenha, criação de animais ou posse de animais para fins agrícolas, ou a 
manutenção das terras em boas condições agrícolas e ambientais, tal como definidas 
no artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 1782/2003 do Conselho17.

                                               
14 JO L 396 de 30.12.2006.
15 JO L 154 de 14.6.2007.
16 JO L 46 de 17.2.1997.
17 JO L 270 de 21.10.2003.
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Artigo 4.º

Importação, colocação à disposição, posse e utilização

1. As substâncias incluídas no Anexo I, ou as misturas que contêm essas substâncias, não 
devem ser colocadas à disposição, estar na posse ou ser utilizadas pelo público em geral, salvo 
se a concentração da substância na forma em que for colocada à disposição for inferior ou 
igual ao limite fixado no Anexo I.

2. Não obstante o disposto no n.º 1, as substâncias incluídas no Anexo I, ou as misturas que 
contêm essas substâncias, podem ser colocadas à disposição, estar na posse ou ser utilizadas 
pelo público em geral, desde que as pessoas em causa disponham de uma licença para adquirir 
as referidas substâncias ou misturas, emitida por uma autoridade competente de um Estado-
Membro. 

3. Sempre que se pretenda importar as substâncias incluídas no Anexo I, ou misturas que 
contêm essas substâncias, para o território aduaneiro da União Europeia e a concentração da 
substância ou mistura na forma em que é importada for mais elevada que o limite fixado no 
mesmo anexo, é necessário apresentar a licença indicada no n.º 2 na estância aduaneira de 
entrada. No caso de dúvidas em relação à autenticidade ou exactidão da licença emitida em 
conformidade com o n.° 2, ou quando forem necessárias mais informações, as autoridades 
aduaneiras devem contactar as autoridades competentes designadas pelo Estado-Membro para 
a concessão de licenças, nos termos do artigo 5.°.

4. Não obstante o disposto no n.º 1, o nitrato de amónio e as misturas que contêm nitrato de 
amónio podem ser colocadas à disposição dos agricultores e podem estar na sua posse, para 
utilização como adubos em actividades agrícolas, em concentrações superiores às indicadas 
no Anexo I.

5. Os operadores económicos que coloquem uma substância ou mistura à disposição do titular 
de uma licença nos termos do n.º 2 têm o dever de verificar a licença e manter um registo da 
transacção.

6. Os operadores económicos que pretendam colocar à disposição do público em geral as 
substâncias incluídas no Anexo I, ou misturas que contêm essas substâncias, sempre que a 
concentração da substância na forma colocada à disposição for superior ao limite fixado no 
Anexo I, devem indicar claramente na embalagem que a compra, posse ou utilização dessa 
substância ou mistura está sujeita a uma licença, tal como previsto no n.º 2. 

Artigo 5.º

Licenças

1. Cada Estado-Membro deve adoptar as normas aplicáveis à concessão das licenças previstas 
no artigo 4.º, n.º 2. Ao ponderar a concessão de uma licença, as autoridades competentes dos 
Estados-Membros devem ter especialmente em conta a licitude da utilização declarada da 
substância. As licenças devem ser recusadas se existirem motivos razoáveis para duvidar da 
licitude da utilização declarada. 
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2. As autoridades competentes podem limitar a validade da licença a um período não superior 
a três anos ou obrigar os operadores a comprovar, com periodicidade nunca superior a três 
anos, que as condições em que a licença foi concedida continuam preenchidas. A licença deve 
mencionar as substâncias em causa.

3. As autoridades competentes podem cobrar aos requerentes uma taxa pelo pedido de licença. 
Essa taxa não deve ser superior ao custo do tratamento do pedido.

4. A licença pode ser suspensa ou revogada pela autoridade competente sempre que existam 
motivos razoáveis para considerar que as condições em que a licença foi concedida deixaram 
de se verificar. 

5. Os recursos de qualquer decisão da autoridade competente e os litígios relativos ao 
cumprimento das condições previstas na licença são tratados pelo organismo responsável nos 
termos do direito nacional.

6. As licenças emitidas pelas autoridades competentes de um Estado-Membro são válidas em 
todos os Estados-Membros. A Comissão pode elaborar orientações, depois de consultar o 
Comité Permanente dos Precursores, sobre as especificações técnicas das licenças, a fim de 
contribuir para o seu reconhecimento mútuo.

Artigo 6.º

Comunicação de transacções suspeitas e de furtos

1. As transacções suspeitas de substâncias incluídas nos anexos, ou as misturas que contêm 
essas substâncias, devem ser comunicadas nos termos do presente artigo.

2. Cada Estado-Membro deve designar um ponto de contacto nacional com um número de 
telefone e endereço electrónico bem claros para a comunicação de transacções suspeitas.

3. Os operadores económicos que tenham motivos para considerar suspeita uma transacção 
proposta de uma ou mais substâncias incluídas nos anexos, ou de misturas que contêm essas 
substâncias, devem comunicá-lo sem demora, incluindo se possível a identidade do cliente, ao 
ponto nacional de contacto do Estado-Membro em que a transacção tiver sido proposta.

4. Os operadores económicos devem comunicar quaisquer outras transacções suspeitas 
relativas a substâncias não classificadas e a misturas que contêm essas substâncias. 

5. Os operadores económicos devem ainda comunicar os furtos importantes de substâncias 
incluídas nos anexos, e de misturas que contêm essas substâncias, ao ponto de contacto 
nacional do Estado-Membro em que o furto tiver ocorrido. 

6. Para facilitar a cooperação entre as autoridades competentes e os operadores económicos, 
sobretudo no que se refere às substâncias não classificadas, a Comissão, depois de consultar o 
Comité Permanente dos Precursores, elabora e actualiza orientações destinadas à cadeia de 
abastecimento dos produtos químicos. As orientações incluem nomeadamente:

a) Informações sobre o modo de reconhecer e notificar transacções suspeitas;
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b) Uma lista actualizada regularmente de substâncias não classificadas, para permitir que a 
cadeia de abastecimento fiscalize, de forma voluntária, o comércio dessas substâncias;
c) Outras informações que possam ser consideradas úteis.

7. As autoridades competentes dos Estados-Membros devem certificar-se de que as 
orientações referidas no n.º 6 e a lista de substâncias não classificadas são regularmente 
divulgadas de uma forma que considerem apropriada, em conformidade com os objectivos das 
orientações.

Artigo 7.º

Protecção de dados

Os Estados-Membros devem assegurar que o tratamento de dados pessoais efectuado ao 
abrigo do presente regulamento respeita o disposto na Directiva 95/46/CE18. Devem 
assegurar, em especial, que o tratamento de dados pessoais que a concessão de licenças 
implica, nos termos dos artigos 4.º e 5.º do presente regulamento, e a comunicação de 
transacções suspeitas nos termos do artigo 6.º, respeitam o disposto na referida directiva.

Artigo 8.º

Sanções

Os Estados-Membros devem estabelecer as sanções aplicáveis em caso de violação do 
disposto no presente regulamento e tomar todas as medidas necessárias para assegurar a sua 
aplicação. As sanções previstas devem ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

Artigo 9.º

Alteração dos anexos

A fim de acompanhar a evolução da utilização indevida de substâncias químicas como 
precursores de explosivos, ou com base em estudos ou ensaios, a Comissão pode adoptar 
alterações aos anexos, por meio de actos delegados nos termos dos artigos 10.º, 11.º e 12.º. Se 
existirem motivos imperiosos urgentes, nomeadamente em caso de alteração súbita da 
avaliação de riscos no que se refere à utilização ilícita de substâncias químicas para o fabrico 
de explosivos caseiros, é aplicável o artigo 13.º. 

Artigo 10.º

Exercício da delegação

1. Os poderes para adoptar os actos delegados a que se refere o artigo 9.º são conferidos à 
Comissão por período indeterminado.

                                               
18 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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2. Sempre que adoptar um acto delegado, a Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

3. Os poderes para adoptar actos delegados são conferidos à Comissão nas condições 
definidas nos artigos 11.º e 12.º. 

Artigo 11.º

Revogação da delegação

1. A delegação de poderes prevista no artigo 9.º pode ser revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.

2. A instituição que der início a um procedimento interno para decidir se revoga a delegação 
de poderes deve informar a outra instituição e a Comissão num prazo razoável antes de tomar 
a decisão final, indicando os poderes delegados que podem ser objecto de revogação e os 
motivos da mesma.

3. A decisão de revogação põe termo à delegação dos poderes especificados nessa decisão e 
produz efeitos imediatamente ou numa data posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não prejudica os actos delegados já em vigor. A decisão é publicada no Jornal 
Oficial da União Europeia. 

Artigo 12.º

Objecções aos actos delegados

1. O Parlamento Europeu e o Conselho podem formular objecções a um acto delegado no 
prazo de dois meses a contar da data de notificação. Por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho, este prazo é prorrogado por mais um mês.

2. Se, no termo desse prazo, nem o Parlamento Europeu nem o Conselho tiverem formulado 
objecções ao acto delegado, este é publicado no Jornal Oficial da União Europeia e entra em 
vigor na data nele prevista.

3. O acto delegado pode ser publicado no Jornal Oficial da União Europeia e entrar em vigor 
antes de cessar aquele prazo, se o Parlamento Europeu e o Conselho tiverem ambos 
informado a Comissão de que não tencionam levantar objecções. 

4. Se o Parlamento Europeu ou o Conselho formularem objecções ao acto delegado, este não 
entrará em vigor. A instituição que formular objecções ao acto delegado expõe os motivos das 
mesmas.

Artigo 13.º

Procedimento de urgência 

1. Um acto delegado adoptado segundo o procedimento de urgência entra em vigor 
imediatamente e é aplicável desde que não tenha sido formulada qualquer objecção em 
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conformidade com o n.° 2. A notificação do acto ao Parlamento Europeu e ao Conselho expõe 
os motivos que justificam o recurso ao procedimento de urgência.

2. O Parlamento Europeu e o Conselho podem, no prazo de seis semanas a contar da data de 
notificação, formular objecções ao acto delegado. Nesse caso, o acto deixa de ser aplicado. A 
instituição que formular objecções ao acto delegado expõe os motivos das mesmas.

Artigo 14.º

Alteração do Anexo XVII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 

No anexo XVII do Regulamento (CE) n.º 1907/200619 são suprimidos os n.os 2 e 3 da coluna 
2 da entrada 58 do quadro que estabelece a denominação das substâncias, dos grupos de 
substâncias e das misturas e as condições de restrição.

Artigo 15.º

Disposição transitória 

A posse e a utilização das substâncias incluídas no Anexo I, ou de misturas dessas 
substâncias, acima dos limites de concentração fixados no mesmo anexo, continuam a ser 
autorizadas ao público em geral até [36 meses após a adopção].

Artigo 16.º

Revisão

O presente regulamento deve ser revisto [5 anos após a adopção].

Artigo 17.º

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor em [18 meses após a adopção]. 

                                               
19 JO L 396 de 30.12.2006.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em 
todos os Estados-Membros.

Feito em […], em […]

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente
[…] […]
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ANEXO 1

Substâncias que não devem ser colocadas à disposição do público, isoladamente ou em 
misturas, excepto se a concentração for igual ou inferior aos limites fixados no presente 
anexo

Designação da substância e 
número de registo do 
Chemical Abstracts Service
(n.º CAS) 

Percentage
m máxima

Código da 
Nomenclatura 
Combinada (NC) 
para compostos de 
constituição 
química definida 
apresentados 
isoladamente, 
abrangidos pela 
nota 1 dos Capítulos 
28 ou 29 da NC [ver 
o Regulamento (CE) 
n.º 948/2009, de 30 
de Setembro de 
2009, JO L 287 de 
31.10.2009]

Código da 
Nomenclatura 
Combinada (NC) para 
misturas ou 
preparações sem 
componentes (por 
exemplo, mercúrio, 
metais preciosos ou das 
terras raras ou 
substâncias 
radioactivas) que 
determinariam a 
classificação noutro 
código da NC [ver o 
Regulamento (CE) 
n.º 948/2009, de 30 de 
Setembro de 2009, JO 
L 287 de 31.10.2009] 

Peróxido de hidrogénio 
(n.º CAS 7722-84-1)

12% m/m 2847 00 00 3824 90 97

Nitrometano
(n.º CAS 75-52-5)

30 % m/m 2904 20 00 3824 90 97

Ácido nítrico
(n.º CAS 7697-37-2)

3 % m/m 2808 00 00 3824 90 97

Clorato de potássio
(n.º CAS 3811-04-9)

40 % m/m 2829 19 00 3824 90 97

Perclorato de potássio 
(n.º CAS 7778-74-7)

40 % m/m 2829 90 10 3824 90 97

Clorato de sódio
(n.º CAS 7775-09-9)

40 % m/m 2829 11 00 3824 90 97

Perclorato de sódio
(n.º CAS 7601-89-0)

40 % m/m 2829 90 10 3824 90 97

Nitrato de amónio
(n.º CAS 6484-52-2)

16 %, em 
massa, de 
azoto 
proveniente 
de nitrato 

3102 30 10
(em solução aquosa)

3102 30 90 (outro)

3824 90 97
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de amónio
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ANEXO II

Substâncias isoladas ou em misturas cujas transacções suspeitas devem ser comunicadas 

Designação da substância 
e número de registo do 
Chemical Abstracts Service
(n.º CAS) 

Código da 
Nomenclatura 
Combinada (NC) 
para compostos de 
constituição química 
definida 
apresentados 
isoladamente, 
abrangidos pela 
nota 1 do Capítulo 
28, nota 1 do 
Capítulo 29 ou 
nota 1, alínea b) do 
Capítulo 31 da NC 
[ver o Regulamento 
(CE) n.º 948/2009, 
de 30 de Setembro 
de 2009, JO L 287 
de 31.10.2009]

Código da 
Nomenclatura 
Combinada (NC) 
para misturas ou 
preparações sem 
componentes (por 
exemplo, mercúrio, 
metais preciosos ou 
das terras raras ou 
substâncias 
radioactivas) que 
determinariam a 
classificação noutro 
código da NC [ver o 
Regulamento (CE) 
n.º 948/2009, de 30 de 
Setembro de 2009, JO 
L 287 de 31.10.2009]

Hexamina
(n.º CAS RN 100-97-0)

2921 29 00 3824 90 97

Ácido sulfúrico
(n.º CAS RN 7664-93-9)

2807 00 10 3824 90 97

Acetona
(n.º CAS 67-64-1)

2914 11 00 3824 90 97

Nitrato de potássio
(n.º CAS 7757-79-1)

2834 21 00 3824 90 97

Nitrato de sódio
(n.º CAS 7631-99-4)

3102 50 10 (natural)

3102 50 90 (outro)

3824 90 97

3824 90 97

Nitrato de cálcio
(n.º CAS 10124-37-5)

2834 29 80 3824 90 97

Nitrato de cálcio e amónio 
(n.º CAS 15245-12-2)

3102 60 00 3824 90 97
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