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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a 
comercialização e utilização de precursores de explosivos
(COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0473),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0279/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 19 de Janeiro de 
2011,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A7-0000/2011),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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 

13. A fim de acompanhar a evolução da 
utilização indevida de substâncias 
químicas como precursores de explosivos, 
ou com base em estudos ou ensaios, os 
poderes para adoptar actos, em 
conformidade com o disposto no artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
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regulamento. da União Europeia, devem ser conferidos à 
Comissão para efeitos de alteração dos 
anexos do presente regulamento. É 
particularmente importante que a 
Comissão efectue as consultas adequadas 
durante os seus trabalhos preparatórios, 
inclusivamente ao nível de peritos. No 
contexto da preparação e elaboração de 
actos delegados, a Comissão assegura a 
transmissão simultânea, pontual e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

Aplicação do entendimento comum entre três instituições sobre disposições práticas relativas 
à utilização de actos delegados.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os operadores económicos devem 
comunicar quaisquer outras transacções 
suspeitas relativas a substâncias não 
classificadas enunciadas na lista a que se 
refere a alínea b) do n.º 6 e a misturas que 
contêm essas substâncias.

Or. en

Justificação

Será útil tornar mais claros o texto e os pressupostos relativos ao âmbito das obrigações de 
comunicação.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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.

5. Os operadores económicos devem ainda 
comunicar os furtos 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.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

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.

1. A fim de acompanhar a evolução da 
utilização indevida de substâncias químicas 
como precursores de explosivos, ou com 
base em estudos ou ensaios, deve ser 
conferida à Comissão competência para 
adoptar actos delegados nos termos do 
artigo 10.º para efeitos de alteração dos 
anexos do presente regulamento.

2. 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, o procedimento 
previsto no artigo 13.º é aplicável aos 
actos delegados adoptados nos termos do 
presente artigo.

Or. en



PE464.688v01-00 8/13 PR\865325PT.doc

PT

Justificação

Aplicação do entendimento comum entre três instituições sobre disposições práticas relativas 
à utilização de actos delegados.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os poderes para adoptar actos delegados 
conferidos à Comissão são sujeitos às 
condições estabelecidas no presente 
artigo.

2. Sempre que adoptar um acto delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

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

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

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 9.º pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes 
especificados nessa decisão. A revogação 
produzirá efeitos no dia seguinte ao da 
publicação da respectiva decisão no 
Jornal Oficial ou numa data posterior 
nela indicada. A decisão de revogação 
não afecta a validade dos actos delegados 
já em vigor. 
4. Assim que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Qualquer acto delegado adoptado nos 
termos do artigo 9.º apenas entrará em 
vigor se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho não manifestar a sua oposição 
no prazo de dois meses a contar da 
notificação do referido acto ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes da expiração desse acto, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
tencionam opor-se. Por iniciativa do 
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Parlamento Europeu ou do Conselho, 
esse prazo é prolongado por dois meses.
_____________
* JO: inserir a data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Aplicação do entendimento comum entre três instituições sobre disposições práticas relativas 
à utilização de actos delegados.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Revogação da delegação Suprimido

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. 

Or. en
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Objecções aos actos delegados Suprimido

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.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem, no prazo de seis semanas a contar 
da data de notificação, formular objecções 

2. Tanto o Parlamento Europeu como o 
Conselho podem formular objecções a um 
acto delegado nos termos do procedimento 
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ao acto delegado. Nesse caso, o acto deixa 
de ser aplicado. A instituição que 
formular objecções ao acto delegado 
expõe os motivos das mesmas.

a que se refere o n.º 5 do artigo 10.º. 
Nesse caso, a Comissão deve revogar o 
acto sem demora, após a notificação da 
decisão de objecção por parte do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Justificação

Aplicação do entendimento comum entre três instituições sobre disposições práticas relativas 
à utilização de actos delegados.



PE464.688v01-00 12/13 PR\865325PT.doc

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Objectivo da proposta da Comissão

A proposta da Comissão consiste num regulamento que limita o acesso do grande público a 
substâncias específicas de uso geral, mas que também podem ser indevidamente utilizadas 
como precursores de explosivos. A fim de proteger a livre circulação de bens, oito substâncias 
constantes do Anexo I podem continuar a ser comercializadas sob forma concentrada 
mediante a posse de uma licença emitida por uma autoridade competente nacional para uma 
finalidade legítima documentada ou, na ausência de uma licença, com níveis de concentração 
que as tornem inviáveis para o fabrico de explosivos caseiros. O Anexo II enumera sete outras 
substâncias que não estão sujeitas a licenças ou níveis de concentração. No entanto, no que se 
refere a todas as 15 substâncias e mesmo às vendas de qualquer outra substância ou mistura 
não indicada especificamente nesses anexos, mas identificada pela Comissão como tendo sido 
utilizada, esporadicamente, para o fabrico de explosivos caseiros, qualquer transacção 
considerada "suspeita" por quaisquer motivos "razoáveis" deve ser comunicada a um ponto de 
contacto nacional único. 

Os utilizadores profissionais desses materiais e as vendas entre empresas não serão afectados. 
Importa assegurar o pleno respeito do direito das pessoas à privacidade. O processo 
regulamentar deve ser suficientemente flexível para permitir uma resposta rápida à constante 
mudança das necessidades. Serão necessários acordos voluntários, códigos de conduta e 
sistemas de informação melhorados entre fabricantes e retalhistas para apoiar a aplicação das 
medidas.

Posição do relator

A proposta visa reduzir a frequência e o impacto dos ataques terroristas através da limitação 
do acesso do grande público a substâncias (e suas misturas) amplamente utilizadas para fins 
legítimos que, em elevadas concentrações, também possam ser utilizadas para fabricar 
explosivos, bem como através da comunicação de transacções suspeitas das referidas 
substâncias. 

A proposta é dirigida a grossistas, retalhistas e Estados-Membros. Os fabricantes de produtos 
químicos já têm controlos e códigos de comunicação voluntários, por exemplo, para 
precursores de armas e drogas, pelo que não deverão ser muito afectados pelas presentes 
propostas. As tonelagens em questão são pequenas em comparação com o volume total de 
vendas. Não existem preocupações no que se refere à saúde dos trabalhadores ou à exposição 
ambiental. O êxito dependerá das acções das autoridades competentes em termos de recolha e 
partilha das informações pertinentes. 

O relator apoia as medidas de combate ao terrorismo e concorda com a fundamentação global 
da proposta, nomeadamente um regulamento ao abrigo do artigo 114.º para impedir a 
fragmentação do mercado interno. 
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O relator concorda também com a lista de oito substâncias (e suas misturas) incluídas no 
Anexo I, que devem ser sujeitas a controlo nos termos fixados nesse anexo. É, portanto, 
razoável permitir que as vendas em elevadas concentrações ao grande público continuem a 
fazer-se apenas sob licença e para utilizações legítimas. 

Os custos deverão ser partilhados em partes sensivelmente iguais entre os fabricantes e os 
retalhistas (através dos custos de conformidade, rotulagem, reformulação e perda de vendas) e 
as autoridades competentes nacionais (que deverão criar os necessários sistemas de 
licenciamento, recolha de informação e comunicação e assegurar o recrutamento do 
respectivo pessoal). 

O relator propõe igualmente algumas alterações que visam aplicar o entendimento comum 
entre três instituições sobre disposições práticas relativas à utilização de actos delegados, 
aprovado pela Conferência dos Presidentes m 3 de Março de 2011.


