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_____________________________________________________________ 

 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Citação 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Tendo em conta o Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, 

nomeadamente o artigo 192.º, n.º 1, e o 

artigo 207.º, 

Tendo em conta o Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, 

nomeadamente o artigo 192.º, n.º 1, 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) O mercúrio é uma substância 

altamente tóxica que representa uma 

ameaça grave, a nível mundial, para a 

saúde humana - nomeadamente devido à 

presença de metilmercúrio no peixe e nos 

mariscos -, para os ecossistemas e para a 

vida selvagem. Devido à natureza 

transfronteiriça da poluição pelo 

mercúrio, entre 40 % e 80 % do total da 

(1) O mercúrio é uma substância 

altamente tóxica que representa uma 

ameaça grave, a nível mundial, para a 

saúde humana - nomeadamente devido à 

presença de metilmercúrio no peixe e nos 

mariscos -, para os ecossistemas e para a 

vida selvagem. A exposição ao mercúrio 

em níveis elevados pode causar danos ao 

cérebro, ao coração, aos rins, aos pulmões 
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deposição de mercúrio na União tem 

origem no exterior da União, justificando, 

por isso, uma ação a nível local, regional, 

nacional e internacional. 

e ao sistema imunitário de pessoas de 

todas as idades. Elevados níveis de 

metilmercúrio na corrente sanguínea de 

fetos e crianças podem causar danos ao 

sistema nervoso em desenvolvimento, 

diminuindo a capacidade de raciocínio e 

de aprendizagem das crianças e reduzindo 

potencialmente o seu QI. O Programa das 

Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) 

e a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) incluem o mercúrio entre os «dez 

produtos químicos que suscitam maior 

preocupação a nível da saúde pública». É 

necessário, por conseguinte, introduzir 

medidas sobre o mercúrio e as condições 

da sua utilização. 

Justificação 

Vide US EPA 2014 e http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chemicals_phc/en/ 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) A utilização do mercúrio nos 

processos de produção deve ser 

gradualmente eliminada, devendo, para o 

efeito, ser dados incentivos para a 

investigação de substâncias alternativas 

ao mercúrio, que sejam inócuas ou, em 

qualquer caso, menos perigosas para o 

ambiente e a saúde. 
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Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-B) Devido à natureza transfronteiriça 

da poluição pelo mercúrio, entre 40 % e 

80 % dos depósitos totais de mercúrio na 

União têm origem no exterior da União, 

enquanto 70 % dos sítios contaminados 

com mercúrio se concentram nas regiões 

industriais da Europa e da América do 

Norte; e, por conseguinte, é necessário 

tomar medidas a nível local, regional, 

nacional e internacional. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) A maioria das emissões de mercúrio 

e dos respetivos riscos de exposição 

resultam de atividades antropogénicas 

como a mineração primária e o 

processamento do de mercúrio, a utilização 

de mercúrio em produtos, em processos 

industriais e na mineração aurífera 

artesanal e em pequena escala, as emissões 

de mercúrio provenientes, nomeadamente, 

da combustão de carvão e a gestão dos 

resíduos de mercúrio. 

(2) A maioria das emissões de mercúrio 

e dos respetivos riscos de exposição 

resultam de atividades antropogénicas 

como a mineração primária e o 

processamento de mercúrio, a utilização de 

mercúrio em produtos, em processos 

industriais e na mineração aurífera 

artesanal e em pequena escala, os sítios 

contaminados, as emissões de mercúrio 

provenientes, nomeadamente, da 

combustão de carvão e a gestão dos 

resíduos de mercúrio. A queima de 

combustíveis fósseis em centrais e 

caldeiras industriais, juntamente com o 

aquecimento doméstico, é responsável por 

quase metade das emissões mundiais de 

mercúrio. Por conseguinte, a transição 

para a produção de energias renováveis, 

juntamente com a adoção de medidas 

para aumentar a eficiência energética 

devem ser aceleradas, por forma a reduzir 

substancialmente a libertação de 
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mercúrio na atmosfera. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (3-A) O Registo Europeu das Emissões e 

Transferências de Poluentes (E-PRTR), 

criado pelo Regulamento (CE) n.º 

166/2006 do Parlamento Europeu e do 

Conselho1-A, tem como objetivo facultar 

às autoridades competentes, aos decisores 

políticos, aos cientistas e ao público em 

geral uma base de dados coerente e à 

escala da União Europeia sobre as 

emissões e as transferências do setor 

industrial, que abranja também o 

mercúrio. Os utilizadores têm acesso a 

informação sobre as emissões e 

transferências das instalações industriais 

situadas na sua proximidade ou no seu 

país, que podem ser comparadas com 

outras instalações em toda a União. Esse 

acesso aos dados pode assegurar uma 

participação real dos cidadãos nos 

assuntos ambientais. O E-PRTR contribui 

para uma maior transparência, devendo 

esta ferramenta já existente de rastreio 

dos poluentes ser alargada aos fluxos de 

resíduos de mercúrio, de forma a 

minimizar o risco de fraude e melhorar o 

controlo das transferências de mercúrio 

nos resíduos. 

 __________________ 

 1-A Regulamento (CE) n.º 166/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 

de janeiro de 2006, relativo à criação do 

Registo Europeu das Emissões e 

Transferências de Poluentes e que altera 

as Diretivas 91/689/CEE e 96/61/CE do 

Conselho (JO L 33 de 4.2.2006, p. 1). 
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Justificação 

A utilização do E-PRTR irá minimizar o risco de fraude e contribuirá para a visão global que 

esperamos obter com a nosso pedido de um inventário à escala da União Europeia. 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) Nos últimos 10 anos, registaram-se 

na União progressos significativos no 

domínio da gestão do mercúrio, na 

sequência da adoção da Estratégia e de 

uma vasta gama de medidas respeitantes às 

emissões, à oferta, à procura e à utilização 

de mercúrio, bem como à gestão dos 

excedentes e das existências de mercúrio. 

(5) Nos últimos 10 anos, registaram-se 

na União progressos significativos no 

domínio da gestão do mercúrio, na 

sequência da adoção da Estratégia e de 

uma vasta gama de medidas respeitantes às 

emissões, à oferta, à procura e à utilização 

de mercúrio, bem como à gestão dos 

excedentes e das existências de mercúrio. 

No entanto, são necessárias medidas 

adicionais, dado que atualmente se estima 

que a procura de mercúrio por parte do 

mercado seja de 260-400 toneladas 

métricas por ano e, mesmo após o prazo 

previsto para a eliminação do uso de 

mercúrio na indústria do cloro e álcalis, 

em 2017, calcula-se que a procura de 

mercúrio no período de 2025-2030 seja de 

40-220 toneladas métricas por ano. É 

necessário, por conseguinte, dar especial 

atenção à aplicação plena do presente 

regulamento, em conformidade com as 

regras aplicáveis. 

Justificação 

Vide documento de trabalho dos serviços da Comissão (SWD), avaliação de impacto que 

acompanha a presente proposta, 2016 final, p. 26/ 186. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) A estratégia estabelece que a (6) Para além da estratégia, que 
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negociação e a conclusão de um 

instrumento internacional juridicamente 

vinculativo devem ser prioritárias, uma vez 

que a ação da União não pode, por si só, 

garantir a proteção eficaz dos cidadãos 

desta contra os efeitos negativos do 

mercúrio para a saúde. 

estabelece que a negociação e a conclusão 

de um instrumento internacional 

juridicamente vinculativo devem ser 

prioritárias, a União deve procurar 

distinguir-se entre os seus parceiros 

mundiais como um exemplo de 

excelência, a fim de garantir uma proteção 

verdadeiramente eficaz dos seus cidadãos 

contra os efeitos negativos do mercúrio 

para a saúde, sendo um exemplo de 

práticas de excelência para todas as 

Partes na Convenção de Minamata sobre 

o Mercúrio. 

 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (6-A) Com vista a refletir o atual 

conhecimento científico sobre os riscos 

associados ao metilmercúrio, a Comissão 

deve avaliar as atuais doses consideradas 

não prejudiciais para a saúde e 

estabelecer novos valores de referência do 

mercúrio não prejudiciais para a saúde, 

quando proceder ao reexame do presente 

regulamento. 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) A rápida ratificação da Convenção 

pela União e os seus Estados-Membros 

incentivarão os principais utilizadores e 

emissores de mercúrio a nível mundial que 

são signatários da Convenção a ratificá-la e 

aplicá-la. 

(8) A rápida ratificação da Convenção 

pela União e os seus Estados-Membros 

incentivarão os principais utilizadores e 

emissores de mercúrio a nível mundial que 

são signatários da Convenção a ratificá-la e 

aplicá-la. A adoção de outras medidas pela 

União, indo além do exigido pela 

Convenção, indicaria o caminho a seguir, 
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como no caso do Regulamento (CE) 

n.º 1102/2008 do Parlamento Europeu e 

do Conselho1-A, para a promoção de 

produtos e processos sem recurso a 

mercúrio. 

 _____________________ 

 1-A Regulamento (CE) n.º 1102/2008 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 

de outubro de 2008, sobre a proibição da 

exportação de mercúrio metálico e de 

determinados compostos e misturas de 

mercúrio e o armazenamento seguro de 

mercúrio metálico (JO L 304 de 

14.11.2008, p. 75). 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) Dado que o direito da UE contém já 

muitas das obrigações da Convenção, o 

presente regulamento deve estabelecer 

apenas disposições que complementem o 

acervo da União e que sejam necessárias 

para assegurar o seu pleno alinhamento 

com a Convenção e, por conseguinte, para 

permitir que a União e os seus Estados-

Membros a ratifiquem e apliquem. 

(9) Dado que o direito da UE contém já 

muitas das obrigações da Convenção, o 

presente regulamento deve estabelecer 

prioritariamente disposições que 

complementem o acervo da União e que 

sejam necessárias para assegurar o seu 

pleno alinhamento com a Convenção e, por 

conseguinte, para permitir que a União e os 

seus Estados-Membros a ratifiquem e 

apliquem. O presente regulamento deve 

igualmente estabelecer novas disposições 

que vão além da Convenção, em 

consonância com a Estratégia e a 

legislação da União em matéria de 

ambiente e proteção da saúde humana, 

em particular no domínio dos resíduos. 

Justificação 

O novo regulamento não deve limitar-se a adaptar a legislação da União à Convenção. Em 

muitos aspetos propostos pela Convenção, a União tem condições para avançar mais 

rapidamente, estabelecendo assim as bases sobre as quais a Convenção pode, no futuro, 

evoluir. 
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Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) Nos termos da Convenção, os 

Estados-Membros são considerados países 

desenvolvidos, e a União é não só 

avançada na sua legislação como também 

possui tecnologias alternativas 

disponíveis; por conseguinte, a União 

deve adotar o máximo de opções e 

medidas propostas e previstas pela 

Convenção, com vista a definir uma 

orientação ambiciosa para todas as Partes 

na Convenção. 

 

Alteração 13 

Proposta de regulamento 

Considerando 9-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-B) Devem poder ser adotadas medidas 

suplementares a nível da União, com um 

nível de ambição superior ao da 

Convenção, desde que permitam reduzir 

os efeitos nocivos do mercúrio de forma 

eficiente e eficaz, em conformidade com 

os últimos avanços científicos. A título de 

exemplo, a União deve encorajar a 

utilização do mercúrio reciclado para fins 

industriais. 

Justificação 

Para reduzir a produção de mercúrio em todo o mundo e para transmitir um sinal positivo, 

convém encorajar a reciclagem e a utilização de mercúrio reciclado na União. 
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Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) A proibição de exportação de 

mercúrio estabelecida no Regulamento 

(CE) n.º 1102/2008 do Parlamento 

Europeu e do Conselho39 deve ser 

complementada por restrições à 

importação de mercúrio consoante a 

origem, a utilização prevista e o local de 

origem deste. As autoridades nacionais 

designadas em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 649/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho40 

devem desempenhar as funções 

administrativas relacionadas com a 

aplicação das referidas restrições. 

(10) A proibição de exportação de 

mercúrio estabelecida no Regulamento 

(CE) n.º 1102/2008 deve ser 

complementada por uma proibição da 

importação de mercúrio para fins 

diferentes da sua eliminação enquanto 

resíduo. Esta derrogação para o mercúrio 

importado para fins de eliminação 

enquanto resíduo deve ser aplicável até 31 

de dezembro de 2027. Entretanto, a 

Comissão, em colaboração com os 

Estados-Membros e os atores relevantes, 

deve promover e favorecer o reforço das 

capacidades dos países terceiros no 

domínio do tratamento de mercúrio. As 

autoridades nacionais designadas em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

649/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho40 devem desempenhar as funções 

administrativas relacionadas com a 

aplicação das referidas medidas de 

proibição. 

__________________ __________________ 

39 Regulamento (CE) n.º 1102/2008 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 

de outubro de 2008, sobre a proibição da 

exportação de mercúrio metálico e de 

determinados compostos e misturas de 

mercúrio e o armazenamento seguro de 

mercúrio metálico (JO L 304 de 

14.11.2008, p. 75). 

 

40 Regulamento (UE) n.º 649/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 

de julho de 2012, relativo à exportação e 

importação de produtos químicos perigosos 

(JO L 201 de 27.7.2012, p. 60). 

40 Regulamento (UE) n.º 649/2012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 

de julho de 2012, relativo à exportação e 

importação de produtos químicos perigosos 

(JO L 201 de 27.7.2012, p. 60). 
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Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) Deve proibir-se a exportação, a 

importação e o fabrico de vários produtos 

com mercúrio adicionado que representam 

uma quota significativa da utilização de 

mercúrio e de compostos de mercúrio na 

União e a nível mundial. 

(11) A exportação, a importação e o 

fabrico de vários produtos com mercúrio 

adicionado que não respeitem os limites 

estabelecidos pela legislação da União 

devem ser gradualmente extintos, tendo 

como objetivo último, a curto prazo 

proibir todos os produtos que contêm 

mercúrio adicionado intencionalmente; 

entretanto, a continuação da sua 

utilização deve ser rigorosamente 

acompanhada e respeitar as condições 

previstas nos artigos 3.º e 4.º do presente 

regulamento. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) O presente regulamento deve, pois, 

ter uma dupla base jurídica, 

designadamente os artigos 192.º, n.º 1, e 

207.º do TFUE, dado que visa proteger o 

ambiente e a saúde humana e assegurar a 

uniformidade no que diz respeito aos seus 

aspetos comerciais, através da proibição 

da exportação e da importação e da 

imposição de restrições ao mercúrio, aos 

compostos de mercúrio e aos produtos que 

contêm mercúrio adicionado. 

Suprimido 
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Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 12-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (12-A) Para reduzir a importação de 

mercúrio e o armazenamento de resíduos 

de mercúrio estabilizados ou parcialmente 

estabilizados, a utilização de mercúrio 

proveniente de reciclagem deve ser 

incentivada, sempre que possível. 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Considerando 13-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) Em conformidade com o 

artigo 193.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia 

(TFUE), o presente regulamento não 

pode impedir os Estados-Membros de 

manterem ou introduzirem medidas de 

proteção mais rigorosas, desde que essas 

medidas sejam compatíveis com os 

Tratados e sejam notificadas à Comissão. 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Considerando 13-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-B)  O presente regulamento visa 

proteger a saúde humana. Por 

conseguinte, ele não pode impedir a 

exportação, a importação e o fabrico de 

produtos médicos homeopáticos, desde 

que estes proporcionem benefícios 

significativos para a saúde e não existam 

substâncias ativas sem mercúrio 

disponíveis em alternativa. Os 

medicamentos antroposóficos descritos 
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numa farmacopeia oficial e preparados 

segundo um método homeopático devem 

ser equiparados, para efeitos do presente 

regulamento, a medicamentos 

homeopáticos. 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Considerando 14  

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) Na ausência de processos de 

produção adequados sem recurso a 

mercúrio, importa estabelecer condições 

operacionais para a produção de 

metóxido ou etóxido de sódio ou de 

potássio que impliquem a utilização de 

mercúrio. 

(14) A produção de alcoolatos com a 

utilização de mercúrio como elétrodo deve 

ser gradualmente eliminada e substituída 

o mais rapidamente possível por processos 

de produção viáveis sem recurso a 

mercúrio. Na ausência de processos de 

produção adequados de metóxido ou 

etóxido de potássio sem recurso a 

mercúrio, o prazo para a sua eliminação 

gradual deve ser mais longo. Para que a 

indústria possa fazer os seus 

investimentos com a antecedência 

suficiente, importa fixar o mais 

rapidamente possível uma data para a 

proibição do recurso ao mercúrio na 

produção de metóxido ou etóxido de sódio 

ou de potássio. 

 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) O fabrico e a colocação no mercado 

de novos produtos com mercúrio 

adicionado e a adoção de novos processos 

de fabrico à base de mercúrio aumentaria a 

utilização de mercúrio e de compostos de 

mercúrio, bem como as emissões de 

mercúrio na União. Estas novas atividades 

devem, por conseguinte, ser proibidas, a 

(15)  O fabrico e a colocação no mercado 

de novos produtos com mercúrio 

adicionado e a adoção de novos processos 

de fabrico à base de mercúrio aumentaria a 

utilização de mercúrio e de compostos de 

mercúrio, bem como as emissões de 

mercúrio na União. Estas novas atividades 

devem, por conseguinte, ser proibidas, a 
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menos que uma avaliação demonstre que 

as utilizações em causa proporcionariam 

benefícios significativos para o ambiente e 

a saúde e que não existem produtos 

alternativos sem mercúrio, técnica e 

economicamente viáveis, que 

proporcionem tais benefícios. 

menos que uma avaliação dos riscos e 

benefícios demonstre que as utilizações em 

causa proporcionariam benefícios líquidos 

significativos para o ambiente e a saúde e 

que não existem produtos alternativos sem 

mercúrio, tecnicamente viáveis, que 

proporcionem tais benefícios. 

 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) A utilização de mercúrio e de 

compostos de mercúrio na mineração 

aurífera artesanal e em pequena escala 

representa uma quota significativa da 

utilização e das emissões de mercúrio a 

nível mundial, devendo, por isso, ser 

regulamentada. 

(16) A utilização de mercúrio e de 

compostos de mercúrio na mineração 

aurífera artesanal e em pequena escala 

representa uma quota significativa da 

utilização e das emissões de mercúrio a 

nível mundial, com efeitos negativos quer 

para as comunidades locais quer a nível 

mundial, devendo, por isso, ser eliminada 

na União e regulamentada a nível 

internacional. Estima-se que a mineração 

aurífera em pequena escala seja praticada 

em 77 países. A mineração em pequena 

escala representa entre 20 e 30 % da 

totalidade da mineração aurífera a nível 

mundial. No quadro da Convenção, a 

União deve incentivar todas as outras 

Partes a cooperarem, com o objetivo de 

acompanhar atentamente, através da 

elaboração de relatórios exatos e 

rigorosos sobre as atividades de 

exportação e importação, o comércio de 

excedentes de mercúrio destinados a 

serem utilizados para a mineração 

aurífera artesanal e em pequena escala, e 

de proceder ao rastreio do transporte de 

mercúrio nos resíduos.  
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Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-A) É essencial que os resíduos de 

mercúrio sejam rastreáveis, de modo a 

garantir o seu tratamento e eliminação 

adequados e impedir a sua utilização 

ilegal. Um sistema eficaz de 

rastreabilidade ao longo da cadeia de 

gestão dos resíduos de mercúrio deve, 

pois, ser estabelecido a nível da União. 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-B (novo)  

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-B) Os Estados-Membros e a 

União devem procurar reduzir o impacto 

das atividades de mineração aurífera 

artesanal e em pequena escala que 

utilizam mercúrio sobre o homem e o 

ambiente Ao desenvolverem soluções 

políticas para esta questão, a União e os 

Estados-Membros devem ter em conta o 

papel da pobreza como causa das 

atividades de mineração aurífera 

artesanal e em pequena escala. Os 

Estados-Membros devem, por 

conseguinte, ter como objetivo 

desenvolver alternativas económicas para 

as atividades de mineração aurífera 

artesanal e em pequena escala. Além 

disso, a União deve empenhar-se 

firmemente na cooperação e na prestação 

de assistência técnica às outras Partes na 

Convenção. 
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Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-C (novo)  

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-C) Ao desenvolverem soluções 

políticas para o problema da utilização de 

mercúrio na mineração aurífera artesanal 

e em pequena escala, os 

Estados-Membros devem ter como 

objetivo, em paralelo com a sua atenção 

aos fatores económicos e sociais, proteger 

as comunidades das estruturas criminosas 

envolvidas na mineração aurífera 

artesanal e em pequena escala e 

desenvolver soluções para combater as 

atividades de mineração ilegal em geral. 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-D (novo)  

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-D) Os Estados-Membros que têm 

atividades de mineração aurífera 

artesanal e em pequena escala nas quais é 

utilizado mercúrio no seu território, 

devem elaborar um plano de ação 

nacional, como é também obrigatório nos 

termos do artigo 7.º, n.º 3, da Convenção. 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-E (novo)  

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-E) Por forma a chamar a atenção 

para o problema da utilização de 

mercúrio na mineração aurífera artesanal 

e em pequena escala e permitir que os 

consumidores tomem as suas decisões 

com conhecimento de causa, ao 
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adquirirem produtos de ouro, a União 

deve tomar as medidas necessárias com 

vista a promover, junto das outras Partes 

na Convenção, a criação de um sistema 

de rotulagem de ouro extraído sem 

recurso à utilização de mercúrio. 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Considerando 16-F (novo)  

 

Texto da Comissão Alteração 

 (16-F)  A utilização e o transporte de 

mercúrio envolvem riscos para a saúde e 

o ambiente. A fim de efetuar o rastreio da 

utilização de mercúrio nas atividades de 

mineração aurífera artesanal e em 

pequena escala, a Comissão deve 

incentivar as Partes na Convenção a criar 

um mecanismo de rastreio a nível 

mundial. A Comissão deve utilizar o 

E-PRTR como modelo para este novo 

mecanismo de rastreio, no que se refere 

ao seu desempenho e eficácia. 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) A utilização de amálgamas dentárias 

na forma de cápsulas e a execução de 

separadores de amálgama deve ser tornada 

obrigatória para proteger os dentistas e os 

doentes da exposição ao mercúrio, bem 

como para garantir que os resíduos de 

mercúrio resultantes não são libertados 

para o ambiente, mas recolhidos e sujeitos 

a uma boa gestão de resíduos. Dada a 

dimensão das empresas do setor da 

medicina dentária afetadas por esta 

alteração, importa fixar um prazo 

suficiente para se adaptarem à nova 

(17) Até à eliminação completa do uso de 

mercúrio em medicina dentária, a 

utilização de amálgamas dentárias na 

forma de cápsulas e a execução de 

separadores de amálgama, que são já 

correntes na União, com um nível mínimo 

de eficiência de retenção, deve ser tornada 

obrigatória para proteger os dentistas e os 

doentes da exposição ao mercúrio, bem 

como para garantir que os resíduos de 

mercúrio resultantes não são, em nenhuma 

circunstância, libertados para o ambiente, 

mas recolhidos e sujeitos a uma boa gestão 
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disposição. de resíduos nos termos da lei. Para 

assegurar a eficácia dos separadores de 

amálgama, devem ser garantidos 

requisitos mínimos a nível da União em 

matéria do desempenho do equipamento e 

da gestão efetuada pelos dentistas dos 

resíduos de amálgamas, bem como no que 

respeita à formação dos dentistas. A fim 

de proteger os dentistas, os doentes e o 

ambiente da exposição ao mercúrio, a 

utilização de amálgamas dentárias deve 

ser gradualmente eliminada na União, 

como acontece já em vários países 

europeus. 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Considerando 17-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) A informação e a educação 

sobre a saúde buco-dentária são a 

maneira mais eficaz de prevenir as cáries 

e a deterioração dentárias e, 

consequentemente, de reduzir o recurso a 

restaurações dentárias, como a amálgama 

dentária. Os Estados-Membros devem 

promover a saúde buco-dentária, por 

exemplo estabelecendo objetivos 

nacionais. 

 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Considerando 17-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-B)  As Partes na Convenção 

comprometeram-se a tomar medidas com 

vista a encorajar as organizações 

profissionais e as escolas de medicina 

dentária a educarem e formarem os 

profissionais e estudantes de medicina 
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dentária na utilização de alternativas de 

restauração dentária sem mercúrio e a 

promoverem as boas práticas de gestão; 

estas medidas devem ser tidas em conta 

aquando da avaliação da Diretiva 

2005/36/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho1-A. 

 __________________ 

 1-A Diretiva 2005/36/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 7 de setembro 

de 2005, relativa ao reconhecimento das 

qualificações profissionais (JO L 255 de 

30.9.2005, p. 22). 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Considerando 17-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-C) Os Estados-Membros devem 

ser convidados a apoiar a formação de 

estudantes e dentistas na utilização de 

alternativas isentas de mercúrio, em 

particular para grupos de pessoas 

vulneráveis como as grávidas e as 

crianças, e a incentivar a investigação e 

inovação no domínio da saúde buco-

dentária, a fim de melhorar o 

conhecimento sobre os materiais e as 

técnicas de restauração existentes e 

desenvolver novos materiais. 

Justificação 

A investigação sobre os materiais de restauração deveria ser encorajada, nomeadamente no 

que diz respeito aos novos materiais, sobre os quais os conhecimentos ainda são limitados, 

não permitindo uma análise completa dos riscos. Esta medida faz parte das recomendações 

da Convenção. 
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Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Considerando 18 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(18)  A maioria dos critérios 

estabelecidos na Diretiva 1999/31/CE do 

Conselho41 para o armazenamento 

temporário de resíduos de mercúrio deve 

aplicar-se ao armazenamento permanente 

de resíduos de mercúrio em instalações de 

armazenagem subterrânea. A 

aplicabilidade de alguns destes critérios 

deve depender das características 

específicas de cada instalação de 

armazenamento subterrâneo, definidas 

pelas autoridades competentes dos 

Estados-Membros responsáveis pela 

aplicação da Diretiva 1999/31/CE. 

(18) Devido às propriedades perigosas do 

mercúrio, ao seu elevado valor de 

mercado e ao seu volume compacto, que o 

tornam muito atrativo para uma aquisição 

no mercado negro, os critérios para o seu 

armazenamento temporário devem ser 

diferentes dos critérios para a sua 

eliminação permanente. A fim de 

assegurar a sua eliminação segura a 

longo prazo, a eliminação permanente de 

mercúrio metálico deve ser proibida, 

devendo ser transformado em sulfureto de 

mercúrio na sua forma mais irreversível, 

antes da sua eliminação permanente. Se 

após a conversão do mercúrio em 

sulfureto de mercúrio, os resíduos de 

mercúrio forem tão seguros como após a 

solidificação, não é necessário nenhum 

outro tratamento ulterior. Tal garante 

também a sua não disponibilidade 

enquanto produto primário. Até 2017, as 

previsões apontam para que sejam 

geradas mais de 6000 toneladas métricas 

de resíduos de mercúrio metálico na 

União, sobretudo em resultado do 

desmantelamento obrigatório das células 

de mercúrio na indústria do cloro e 

álcalis, em conformidade com a Decisão 

de Execução 2013/732/UE da Comissão41-

A. Tendo em conta a limitada capacidade 

disponível para a transformação dos 

resíduos de mercúrio líquido, o 

armazenamento temporário de resíduos 

de mercúrio líquido deve ser permitido ao 

abrigo do presente regulamento, por um 

período suficiente para garantir a 

transformação de todos os resíduos 

gerados, mas apenas em instalações de 

superfície.  

__________________ __________________ 
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41 Diretiva 1999/31/CE do Conselho, de 26 

de abril de 1999, relativa à deposição de 

resíduos em aterros (JO L 182 de 

16.7.1999, p. 1). 

 

 41-A Decisão de Execução 2013/732/UE da 

Comissão, de 9 de dezembro de 2013, que 

estabelece as conclusões sobre as 

melhores técnicas disponíveis (MTD) para 

a produção de cloro e álcalis nos termos 

da Diretiva 2010/75/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa às 

emissões industriais (JO L 332 de 

11.12.2013, p. 34). 

 

Alteração 34 

Proposta de regulamento 

Considerando 18-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (18-A) A eliminação permanente de 

mercúrio metálico considerado resíduo 

sem tratamento prévio deve ser excluída, 

em razão dos riscos associados a tal 

eliminação, visto tratar-se de uma 

substância extremamente perigosa no 

estado líquido. Antes da eliminação 

permanente dos resíduos de mercúrio, 

devem ser efetuadas as operações 

relevantes para os converter em sulfureto 

de mercúrio e solidificar os resíduos, a 

fim de reduzir estes riscos, em 

conformidade com o disposto no artigo 6.º 

da Diretiva 1999/31/CE. A eliminação 

permanente de resíduos de mercúrio deve 

ser permitida apenas após a sua 

conversão em sulfureto de mercúrio e a 

solidificação dos resíduos. 

Justificação 

O mercúrio metálico apresenta-se no estado líquido, o que implica riscos acrescidos na sua 

gestão como resíduo em comparação com o estado sólido. A Diretiva 1999/31/CE proíbe a 

deposição de resíduos líquidos em aterros. Por analogia e devido à sua perigosidade, o 

mesmo deve aplicar-se aos resíduos de mercúrio. A fim de minimizar os riscos, o 

armazenamento permanente deve ser permitido apenas quando os resíduos de mercúrio 

tenham sido previamente submetidos a tratamento de estabilização e solidificação. 
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Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Considerando 18-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (18-B) Os sítios contaminados 

contribuem para a remobilização, 

reemissão e libertação de mercúrio para o 

ar, o solo e a água. Na ausência de 

informação completa sobre os sítios 

contaminados abandonados, é necessário 

proceder à elaboração de um inventário, 

assim como de diretrizes para a gestão de 

todos os sítios contaminados na União. 

Para permitir esse procedimento, o poder 

de adotar atos nos termos do artigo 290.º 

do TFUE deve ser delegado na Comissão, 

no que diz respeito à definição de métodos 

e abordagens para uma gestão 

ecologicamente sustentável e para a 

remediação dos sítios contaminados por 

mercúrio ou por compostos de mercúrio, 

em conformidade com o princípio do 

poluidor-pagador, sempre que possível. 

 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Considerando 18-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (18-C) Deve ser proibido qualquer 

tipo de incineração de resíduos de 

mercúrio, dado que tal é incompatível 

com a gestão ambientalmente correta dos 

resíduos de mercúrio. 
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Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Considerando 19-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (19-A) A fim de permitir a adaptação 

à inovação e ao progresso tecnológico 

mais recentes, o poder de adotar atos nos 

termos do artigo 290.º do TFUE deve ser 

delegado na Comissão, no que diz respeito 

à proibição ou autorização de novos 

produtos e processos com recurso a 

mercúrio. 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) A fim de assegurar condições 

uniformes para a aplicação do presente 

regulamento no que respeita à proibição 

ou autorização de novos produtos e 

processos que utilizem mercúrio, bem 

como às obrigações em matéria de 

apresentação de relatórios, devem ser 

atribuídas competências de execução à 

Comissão. Essas competências devem ser 

exercidas em conformidade com o 

disposto no Regulamento (UE) n.º 

182/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho42. 

Suprimido 

__________________  

42 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de fevereiro de 2011, que estabelece as 

regras e os princípios gerais relativos aos 

mecanismos de controlo pelos Estados-

Membros do exercício das competências 

de execução pela Comissão (JO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 
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Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

O presente regulamento estabelece 

medidas e condições relativas ao comércio, 

ao fabrico, à utilização e à armazenagem 

provisória de mercúrio, compostos e 

misturas de mercúrio, produtos com 

mercúrio adicionado e à gestão dos 

resíduos de mercúrio. 

O presente regulamento estabelece 

medidas e condições relativas ao comércio, 

ao fabrico, à utilização e à armazenagem 

de mercúrio, compostos e misturas de 

mercúrio, produtos com mercúrio 

adicionado e à gestão dos resíduos de 

mercúrio, de forma a assegurar um 

elevado nível de proteção da saúde 

humana e animal e do ambiente contra o 

mercúrio. Quando adequado, os 

Estados-Membros podem aplicar 

requisitos mais rigorosos do que os 

estabelecidos no presente regulamento. 

 

Alteração 40 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. «composto de mercúrio», qualquer 

substância constituída por átomos de 

mercúrio e por um ou mais átomos de 

outros elementos químicos, que possa ser 

separada em diferentes componentes 

apenas por meio de reações químicas; 

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 6-A. «armazenamento temporário», o 

armazenamento de mercúrio ou de 

compostos de mercúrio definidos como 

resíduos, por um período limitado, antes 

de serem convertidos em sulfureto de 

mercúrio, com a melhor tecnologia 
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disponível, e solidificados, e antes da sua 

eliminação permanente; 

 

Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O disposto no primeiro parágrafo não se 

aplica à exportação dos compostos de 

mercúrio constantes do anexo I que se 

destinem a investigação à escala 

laboratorial. 

O disposto no primeiro parágrafo não se 

aplica à exportação dos compostos de 

mercúrio constantes do anexo I que se 

destinem a investigação à escala 

laboratorial nem quando estes compostos 

são utilizados como substâncias ativas 

para o fabrico de medicamentos 

homeopáticos, na aceção do artigo 1.º, 

n.º 5, da Diretiva 2001/83/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho1-A. 

 __________________ 

 1-A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 6 de novembro 

de 2001, que estabelece um código 

comunitário relativo aos medicamentos 

para uso humano (JO L 311 de 

28.11.2001, p. 67). 

 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1  

 

Texto da Comissão Alteração 

1. É proibida a importação de mercúrio 

e de misturas constantes do anexo I para 

utilizações diversas da eliminação como 

resíduos. 

1. É proibida a importação de mercúrio 

e de compostos e misturas de mercúrio 

constantes do anexo I.  

 O primeiro parágrafo não é aplicável à 

importação de compostos de mercúrio 

constantes do anexo I, quando estes 

compostos são utilizados como 

substâncias ativas para o fabrico de 

medicamentos homeopáticos, na aceção 

do artigo 1.º, n.º 5, da Diretiva 
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2001/83/CE. 

Em derrogação ao disposto no primeiro 

parágrafo, a importação é permitida em 

qualquer dos seguintes casos: 

Em derrogação ao disposto no primeiro 

parágrafo, a importação de mercúrio e de 

compostos e misturas de mercúrio 

constantes do anexo I para a sua 

eliminação como resíduos é autorizada 

até 31 de dezembro de 2027. A Comissão 

fica habilitada a adotar atos delegados em 

conformidade com o artigo 17.º, com vista 

a alterar o presente regulamento, 

prorrogando a presente derrogação, tendo 

em conta as conclusões do relatório 

referido no n.º 5. 

– o país de exportação é Parte na 

Convenção e o mercúrio exportado não 

provém da mineração primária de 

mercúrio, nos termos do artigo 3.º, n.os 3 e 

4, da Convenção; 

A Comissão, em colaboração com os 

Estados-Membros e os atores relevantes, 

deve promover e favorecer o 

desenvolvimento, a transferência, a 

difusão e o acesso a tecnologias 

alternativas modernas, ambientalmente 

corretas pelos países em desenvolvimento 

que são Partes na Convenção, em 

particular os países menos desenvolvidos. 

A Comissão deve identificar os meios 

técnicos e financeiros necessários para 

contribuir para o reforço das capacidades 

e a transferência de assistência técnica e 

tecnologia, em cumprimento das 

obrigações decorrentes da Convenção, em 

relação a todos os domínios e fases do 

tratamento do mercúrio, incluindo a sua 

eliminação como resíduo. 

– o país de exportação não é Parte na 

Convenção e certificou que o mercúrio 

não provém da mineração primária de 

mercúrio nem da indústria do cloro e 

álcalis, e o Estado-Membro importador 

não emitiu uma autorização de 

importação por escrito. 

Até 1 de janeiro de 2026, a Comissão deve 

apresentar um relatório de execução e 

viabilidade que avalie o reforço das 

capacidades e a assistência técnica 

levados a cabo pela União, pelos seus 

Estados-Membros e pelos atores 

relevantes em favor dos países terceiros e 

que avalie se a situação nas várias regiões 

permite o tratamento do mercúrio como 

resíduo numa base regional. 

 Em derrogação ao disposto no primeiro 

parágrafo, a importação de mercúrio 

reciclado para a União é permitida até ... 

[três anos após a data de entrada em vigor 

do presente regulamento].  

 Até... [18 meses após a data de entrada em 
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vigor do presente regulamento], a 

Comissão deve apresentar um relatório ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 

a utilização de mercúrio reciclado na 

União, a disponibilidade de mercúrio 

reciclado e as estimativas relativas à 

procura futura de mercúrio reciclado, 

com base nas tendências e nas obrigações 

decorrentes do presente regulamento, 

acompanhado, se for caso disso, de uma 

proposta legislativa com vista a prolongar 

a derrogação de importação de mercúrio 

reciclado. 

 A importação de mercúrio reciclado será 

autorizada apenas quando o país 

exportador for Parte na Convenção e o 

operador económico fornecer uma 

certificação sobre o ciclo de vida do 

mercúrio reciclado e a reciclagem tiver 

ocorrido numa instalação de reciclagem 

licenciada, em conformidade com as 

normas da União. 

 

Alteração  44 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Sem prejuízo de requisitos mais 

estritos estabelecidos noutros atos 

legislativos da União, é proibida, a partir 

de 1 de janeiro de 2021, a exportação, a 

importação e o fabrico na União de 

produtos com mercúrio adicionado 

constantes do anexo II. 

1. Sem prejuízo de requisitos mais 

estritos estabelecidos noutros atos 

legislativos da União, é proibida a 

exportação, a importação e o fabrico na 

União de produtos com mercúrio 

adicionado constantes do anexo II, a partir 

das datas nele fixadas. 

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A Comissão deve estabelecer, até 1 

de janeiro de 2018, uma lista de todos os 



 

 

 PE598.518/ 27 

 PT 

produtos com mercúrio adicionado 

importados, exportados ou fabricados na 

União não constantes do anexo II. 

 

Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2 – travessão 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

–  produtos para investigação, 

calibração de instrumentos e utilização 

como padrões de referência. 

– produtos para investigação, para 

utilização como padrões de referência. 

 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A.  Com base na lista elaborada nos 

termos do n.º 1-A, a Comissão fica 

habilitada a adotar atos delegados nos 

termos do artigo 17.º, para alterar o anexo 

II, com o objetivo de proibir o fabrico, a 

importação e a exportação de produtos 

com mercúrio adicionado, até 1 de janeiro 

de 2020.  

 

 

Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. A Comissão deve proceder a uma 

avaliação por peritos da utilização de 

mercúrio no fabrico de vacinas, como 

mencionado nas conclusões do Conselho 

de 24 de junho de 2005 e na resolução do 

Parlamento Europeu de 14 de março de 

2006, com vista a restringir esta utilização 
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e, sempre que adequado e caso existam 

alternativas seguras, proibi-la totalmente, 

e apoiar a investigação sobre opções 

viáveis para a administração futura de 

vacinas em apresentação multidose 

isentas de tiomersal nos países em 

desenvolvimento. 

 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 

 Artigo 7 – n.º 3 – parágrafo 2  

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados, em conformidade com o artigo 

17.º, tendo em vista o estabelecimento de 

requisitos técnicos para a armazenagem 

provisória ambientalmente correta do 

mercúrio e dos compostos de mercúrio 

adotados pela Conferência das Partes da 

Convenção, sempre que a União aprove a 

decisão em causa. 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados, em conformidade com o artigo 

17.º, para completar o presente 

regulamento, tendo em vista o 

estabelecimento de requisitos técnicos para 

a armazenagem provisória ambientalmente 

correta do mercúrio e dos compostos de 

mercúrio adotados pela Conferência das 

Partes da Convenção. 

 

Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1. Até ... [um ano após a data de 

entrada em vigor do presente 

regulamento], os operadores económicos 

devem notificar às autoridades 

competentes todos os seus produtos e 

processos de fabrico existentes à data que 

contêm ou utilizam mercúrio e/ou 

compostos de mercúrio, incluindo os 

dados sobre as quantidades de mercúrio 

e/ou compostos de mercúrio utilizadas no 

total e por produto durante o ano 

precedente. 
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Alteração  51 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. É proibida a produção e a colocação 

no mercado de produtos com mercúrio 

adicionado que não tenham nenhuma 

utilização conhecida antes de 1 de janeiro 

de 2018.  

1. É proibida a produção e a colocação 

no mercado de produtos com mercúrio 

adicionado que não tenham sido 

notificados às autoridades competentes 

até ... [um ano após a data de entrada em 

vigor do presente regulamento].  

 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. São proibidos os processos de fabrico 

inexistentes antes de 1 de janeiro de 2018 
que impliquem a utilização de mercúrio 

e/ou de compostos de mercúrio. 

2. São proibidos os processos de fabrico 

que impliquem a utilização de mercúrio 

e/ou de compostos de mercúrio, que não 

tenham sido notificados às autoridades 

competentes até ... [um ano após a data de 

entrada em vigor do presente 

regulamento]. 

Este número não se aplica a processos 

que produzam e/ou utilizem produtos com 

mercúrio adicionado diversos dos 

referidos no n.º 1. 

 

 

Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 3 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Em derrogação ao disposto nos n.os 1 

e 2, se um operador pretender fabricar e/ou 

colocar no mercado um novo produto com 

mercúrio adicionado ou um novo processo 

de fabrico, deve notificar as autoridades 

competentes do Estado-Membro em causa 

e comunicar-lhes os seguintes elementos: 

3. Em derrogação ao disposto nos n.os 1 

e 2, e apenas se um novo produto com 

mercúrio adicionado ou um novo 

processo de fabrico proporcionar 

benefícios líquidos significativos para o 

ambiente e a saúde e não existirem 

alternativas sem mercúrio, tecnicamente 
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viáveis, que proporcionem tais benefícios, 

caso um operador pretenda fabricar e/ou 

colocar no mercado um novo produto com 

mercúrio adicionado ou um novo processo 

de fabrico, deve notificar as autoridades 

competentes do Estado-Membro em causa 

e comunicar-lhes os seguintes elementos:  

 

Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3 – travessão -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 – provas da inexistência de 

alternativas sem mercúrio, tecnicamente 

viáveis, que proporcionem benefícios 

líquidos significativos para o ambiente e a 

saúde; 

 

Alteração  55 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3 – travessão 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

– uma avaliação dos seus riscos para o 

ambiente e a saúde; 

– uma avaliação dos seus riscos e 

benefícios para o ambiente e a saúde; 

 

Alteração  56 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3 – travessão 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

– uma explicação detalhada do modo 

de fabrico ou de utilização do produto ou 

de aplicação do processo de forma a 

proporcionar um elevado nível de proteção 

do ambiente e da saúde humana. 

– uma explicação detalhada do modo 

de fabrico ou de utilização do produto e da 

sua eliminação como resíduo, após a 

utilização, ou de aplicação do processo de 

forma a proporcionar um elevado nível de 

proteção do ambiente e da saúde humana. 
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Alteração  57 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Após a notificação do 

Estado-Membro em causa, a Comissão 

deve verificar, nomeadamente, se foi 

demonstrado que o novo produto com 

mercúrio adicionado ou o novo processo de 

fabrico proporcionaria benefícios 

significativos para o ambiente e a saúde e 

que não existem produtos alternativos sem 

mercúrio, técnica e economicamente 

viáveis, que proporcionem tais benefícios. 

4. Após a notificação do 

Estado-Membro em causa, a Comissão 

deve verificar, nomeadamente, se foi 

demonstrado que o novo produto com 

mercúrio adicionado ou o novo processo de 

fabrico proporcionaria benefícios líquidos 

significativos para o ambiente e a saúde e 

que não existem produtos alternativos sem 

mercúrio, tecnicamente viáveis, que 

proporcionem tais benefícios. 

A Comissão adota, por meio de atos de 

execução, decisões de autorização dos 

novos produtos com mercúrio adicionado 

ou dos novos processos de fabrico. 

A Comissão adota atos delegados nos 

termos do artigo 17.º, para completar o 

presente regulamento, com vista à 
autorização dos novos produtos com 

mercúrio adicionado ou dos novos 

processos de fabrico. 

Esses atos de execução devem ser 

adotados de acordo com o processo de 

exame referido no artigo 18.º, n.º 2. 

 

 

 

Alteração  58 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros em cujo território se 

realizem atividades significativas de 

mineração e transformação aurífera 

artesanal e em pequena escala devem: 

Os Estados-Membros em cujo território se 

realizem atividades de mineração e 

transformação aurífera artesanal e em 

pequena escala com recurso a mercúrio ou 

compostos de mercúrio devem: 

- tomar medidas para reduzir e, se 

possível, eliminar a utilização e as 

emissões de mercúrio e de compostos de 

mercúrio resultantes dessas atividades; 

- eliminar a utilização e as emissões de 

mercúrio e de compostos de mercúrio 

resultantes dessas atividades; 

- elaborar e aplicar um plano nacional 

em conformidade com o anexo IV. 

- elaborar e aplicar um plano nacional 

em conformidade com o anexo IV. 
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 A Comissão deve incentivar as Partes na 

Convenção a criarem um mecanismo de 

rastreio a nível mundial, para permitir o 

rastreio da utilização de mercúrio no 

âmbito da mineração aurífera artesanal e 

em pequena escala. 

 A Comissão deve promover junto das 

Partes na Convenção a criação e 

aplicação de um sistema de rotulagem que 

sensibilize os consumidores, a nível 

mundial, para a disponibilidade de ouro 

extraído sem recurso a mercúrio. 

 

 

Alteração  59 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A partir de 1 de janeiro de 2019, as 

amálgamas dentárias só podem ser 

utilizadas sob a forma de cápsula. 

1. A partir de … [um ano após a data 

de entrada em vigor do presente 

regulamento], as amálgamas dentárias só 

podem ser utilizadas sob a forma de 

cápsula com pré-dosagem.  

 

Alteração  60 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A.  A partir de … [um ano após a 

entrada em vigor do presente 

regulamento], é proibida a utilização de 

amálgamas dentárias sob toda e qualquer 

forma no tratamento de mulheres 

grávidas ou lactantes ou no tratamento de 

dentes de leite em qualquer indivíduo. 
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Alteração  61 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-B. A utilização de amálgamas 

dentárias será gradualmente eliminada 

até 31 de dezembro de 2022.  

 

Alteração  62 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A partir de 1 de janeiro de 2019, os 

consultórios dentários devem estar 

equipados com separadores de amálgamas 

para a retenção e a recolha de partículas de 

amálgamas. Esses separadores devem ser 

alvo da manutenção necessária para 

assegurar um nível de retenção elevado. 

2. A partir de … [um ano após a 

entrada em vigor do presente 

regulamento], os consultórios dentários 

devem estar equipados com separadores de 

amálgamas para a retenção e a recolha de 

todas as partículas de amálgamas, 

incluindo as contidas na água usada. 

Esses separadores devem ser alvo da 

manutenção necessária para assegurar um 

nível de retenção elevado e contínuo de, 

pelo menos, 95 % das partículas de 

amálgamas. 

 

Alteração  63 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Em derrogação do disposto no n.º 1-

B, a utilização de amálgamas dentárias 

continuará a ser autorizada para 

necessidades médicas específicas e apenas 

se for estritamente necessária, por razões 

de saúde relacionadas com o doente, e se 

não existir nenhuma outra alternativa 

satisfatória. 
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Alteração  64 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. Sem prejuízo do disposto nos n.os 1 a 

2-A, os Estados-Membros podem impor 

restrições ulteriores à utilização de 

amálgamas dentárias, em conformidade 

com o artigo 193.º do TFUE. 

 

Alteração  65 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 2-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-C.  Até ... [dois anos após a data de 

entrada em vigor do presente 

regulamento], os Estados-Membros 

devem definir a forma como tencionam 

aplicar a eliminação progressiva das 

amálgamas dentárias nos termos dos n.os 

1-A e 1-B, devendo igualmente fixar 

objetivos nacionais de saúde oral e 

comunicar à Comissão o modo como 

tencionam aplicar tal eliminação 

progressiva e estes objetivos. 

 

Alteração 66 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os dentistas são responsáveis pelo 

acondicionamento e pela eliminação dos 

seus resíduos e devem certificar-se de que 

estas etapas sejam realizadas de maneira 

ambientalmente correta. Os dentistas 

devem certificar-se de que os prestadores 

de serviços que recolhem os seus resíduos 

respeitam as regras aplicáveis. 
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Alteração  67 

Proposta de regulamento 

Capítulo IV – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Armazenagem e eliminação de resíduos de 

mercúrio 

Armazenagem e eliminação de resíduos de 

mercúrio e sítios contaminados 

 

 

Alteração  68 

Proposta de regulamento  

Artigo 11 – n.º 1 – parte introdutória  

 

Texto da Comissão Alteração 

Sem prejuízo da Decisão 2000/532/EC da 

Comissão44, são considerados resíduos e 

eliminados de acordo com o disposto na 

Diretiva 2008/98/CE, sem pôr em perigo a 

saúde humana ou o ambiente: 

São considerados resíduos e eliminados de 

acordo com o disposto na Diretiva 

2008/98/CE, sem pôr em perigo a saúde 

humana ou o ambiente: 

__________________  

44 Decisão 2000/532/CE da Comissão, de 

3 de maio de 2000, que substitui a Decisão 

94/3/CE, que estabelece uma lista de 

resíduos em conformidade com a alínea 

a) do artigo 1.º da Diretiva 75/442/CEE do 

Conselho relativa aos resíduos, e a 

Decisão 94/904/CE do Conselho, que 

estabelece uma lista de resíduos perigosos 

em conformidade com o n.º 4 do artigo 1.º 

da Diretiva 91/689/CEE do Conselho 

relativa aos resíduos perigosos (JO L 226 

de 6.9.2000, p. 3).  
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Alteração  69 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Comunicação de resíduos de mercúrio 

provenientes de fontes importantes 

Comunicação de resíduos de mercúrio 

Justificação 

O critério para a comunicação não será a dimensão da fonte, mas o volume das emissões e 

libertações. A transferência de resíduos também deve ser incluída, assim como a 

transferência de resíduos de sítios contaminados. 

 

Alteração  70 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As empresas com atividade nos 

setores referidos no artigo 11.º, alíneas a), 

b) e c), devem enviar anualmente, até 31 de 

maio, às autoridades competentes dos 

Estados-Membros em causa dados 

relativos à quantidade total de resíduos de 

mercúrio armazenados em cada instalação 

e enviados para instalações específicas de 

armazenagem temporária ou permanente, 

bem como à localização e aos dados de 

contacto dessas instalações. 

1. As empresas com atividade nos 

setores referidos no artigo 11.º, alíneas a), 

b) e c), devem enviar anualmente, até 31 de 

maio, às autoridades competentes dos 

Estados-Membros em causa dados 

relativos à quantidade total, e ao teor de 

mercúrio, dos resíduos de mercúrio 

armazenados em cada instalação e 

enviados para instalações específicas de 

armazenagem temporária, instalações de 

conversão e solidificação e instalações de 

eliminação definitiva, bem como à 

localização e aos dados de contacto dessas 

instalações. 

 

 

Alteração  71 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Até 30 de junho de 2018, a 

Comissão deve adotar atos delegados, em 
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conformidade com o artigo 17.º, para 

completar o presente regulamento através 

da criação de um mecanismo de rastreio, 

a fim de registar a informação relativa às 

transferências de resíduos a partir dos 

sítios contaminados. Quando o limiar do 

teor total de mercúrio e compostos de 

mercúrio nos resíduos produzidos for 

superior a 5 kg por ano, o operador de 

descontaminação ou a autoridade de 

gestão dos sítios contaminados deve 

utilizar este mecanismo de rastreio e 

comunicar anualmente a quantidade de 

resíduos de mercúrio e o seu teor de 

mercúrio; 

 

Alteração  72 

Proposta de regulamento 

Artigo 12-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 12.º-A 

 Sítios contaminados 

 1. Até … [um ano após a data de 

entrada em vigor do presente 

regulamento], os Estados-Membros 

devem identificar os sítios contaminados 

por mercúrio ou compostos de mercúrio 

existentes no seu território e comunicar a 

lista desses sítios à Comissão e identificar 

a natureza da contaminação. 

 2. Até 30 de junho de 2018, a 

Comissão deve adotar atos delegados, em 

conformidade com o artigo 17.º, para 

completar o presente regulamento através 

do estabelecimento de métodos e 

abordagens com vista à uma gestão 

ecologicamente sustentável e à 

remediação dos sítios contaminados por 

mercúrio ou compostos de mercúrio, que 

devem incluir: 

 (a) o envolvimento do público; 

 (b) a avaliação do risco para a saúde 

humana e o ambiente; 
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 (c) medidas de descontaminação, tendo 

em conta as diferentes abordagens 

nacionais em relação à descontaminação; 

 (d) a avaliação de resultados. 

 3. Até 1 de janeiro de 2020, os 

Estados-Membros devem aprovar e 

apresentar à Comissão as suas estratégias 

nacionais para a descontaminação dos 

sítios identificados no seu território. Estas 

estratégias podem ser integradas em 

estratégias nacionais de descontaminação 

que abranjam várias substâncias. 

 4. Até ... [18 meses após a data de 

entrada em vigor do presente 

regulamento], a Comissão deve elaborar 

um inventário dos sítios contaminados por 

mercúrio ou compostos de mercúrio e, até 

1 de junho de 2021, as estratégias 

nacionais devem também ser incluídas 

neste inventário. Esta informação deve 

ser disponível publicamente, incluindo na 

Internet. A Comissão deve acompanhar a 

aplicação das estratégias nacionais. 

 

Alteração  73 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º -1 (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1. Os resíduos de mercúrio devem ser 

objeto de eliminação permanente – de 

forma ambientalmente correta, segundo 

as diretrizes técnicas da Convenção de 

Basileia – e de acordo com as seguintes 

condições: 

 (a) Antes da sua eliminação, os 

resíduos de mercúrio são convertidos em 

sulfureto de mercúrio, com recurso à 

melhor tecnologia disponível, e 

solidificados; e 

 (b) Os resíduos de mercúrio são 

eliminados em minas de sal licenciadas, 

adaptadas para a eliminação de resíduos 

de mercúrio, ou em formações 
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subterrâneas profundas de rocha dura 

que proporcionem um nível de segurança 

e confinamento equivalente ou superior 

ao das minas de sal. Os resíduos de 

mercúrio foram colocados em lotes de 

eliminação e colocados numa câmara de 

armazenagem para eliminação que é 

selada e não permanece aberta por mais 

de seis meses; ou 

 (c) Os resíduos de mercúrio são 

depostos em instalações licenciadas à 

superfície ou subsuperficiais, concebidas 

e equipadas para a eliminação 

permanente de resíduos de mercúrio e que 

proporcionem um nível de segurança e 

confinamento equivalente ou superior ao 

das minas de sal; e 

 (d) Os requisitos específicos para a 

armazenagem temporária de resíduos de 

mercúrio estabelecidos nos primeiro, 

terceiro, quinto e sexto travessões da 

secção 8 do anexo I e no anexo II da 

Diretiva 1999/31/CE1-A do Conselho são 

igualmente aplicáveis às instalações de 

eliminação permanente de sulfureto de 

mercúrio solidificado; e 

 (e) Os requisitos específicos para a 

armazenagem temporária de resíduos de 

mercúrio estabelecidos nos segundo e 

quarto travessões da secção 8 do anexo I e 

na secção 6 do anexo III da Diretiva 

1999/31/CE são aplicáveis às instalações 

de eliminação permanente de sulfureto de 

mercúrio solidificado, se tal for 

considerado adequado pelas autoridades 

dos Estados-Membros responsáveis pela 

aplicação da referida diretiva. 

 _________________ 

 1-A Diretiva 1999/31/CE do Conselho, de 

26 de abril de 1999, relativa à deposição 

de resíduos em aterros (JO L 182 de 

16.7.1999, p. 1). 
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Alteração  74 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º -1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -1-A. Até 31 de dezembro de 2018, a 

Comissão deve elaborar um relatório de 

avaliação da segurança das várias 

alternativas para a eliminação 

permanente de resíduos de mercúrio, 

incluindo a eliminação à superfície, 

subsuperficial e subterrânea. Este 

relatório deve ter em conta os riscos e 

benefícios de todas as opções. Com base 

nas conclusões do relatório, a Comissão 

deve identificar e apresentar critérios em 

matéria de eliminação permanente dos 

resíduos de mercúrio. Até 31 de dezembro 

de 2019, a Comissão deve, se necessário, 

apresentar propostas legislativas com 

vista a introduzir estes critérios nos 

anexos da Diretiva 1999/31/CE e a alterar 

o presente regulamento. 

 

Alteração  75 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Em derrogação ao disposto no artigo 

5.º, n.º 3, alínea a), da Diretiva 

1999/31/CE, os resíduos de mercúrio 

podem ser armazenados de uma das 

seguintes formas: 

1. Em derrogação do disposto no n.º-1 e 

no artigo 5.º, n.º 3, alínea a), da Diretiva 

1999/31/CE, os resíduos de mercúrio 

podem ser armazenados temporariamente 

no estado líquido, até à conversão em 

sulfureto de mercúrio e a sua passagem 

ao estado sólido, por um período não 

superior a três anos, após a passagem à 

condição de resíduos, sem prejuízo dos 

requisitos específicos relativos à 

armazenagem temporária de resíduos de 

mercúrio previstos nos anexos I, II e III 

da referida diretiva, desde que esta 

armazenagem: 

(a) temporariamente, por mais de um (a) Ocorra apenas em instalações 
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ano, ou permanentemente, em minas de 

sal adaptadas para a eliminação de 

mercúrio, ou em formações subterrâneas 

profundas de rocha dura que 

proporcionem um nível de segurança e de 

confinamento equivalentes ao das minas 

de sal; 

licenciadas de superfície, concebidas e 

equipadas para a armazenagem 

temporária de resíduos de mercúrio, 

situadas na proximidade do último 

utilizador do mercúrio ou do operador 

económico que converterá os resíduos de 

mercúrio em sulfureto de mercúrio e os 

solidificará; e 

(b) temporariamente, em instalações à 

superfície concebidas e equipadas para a 

armazenagem temporária de mercúrio. 

(b) Seja acompanhado de um plano, 

incluindo um calendário, para a 

conversão em sulfureto de mercúrio, a 

solidificação e a eliminação permanente 

dos resíduos de mercúrio. 

 

Alteração  76 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os requisitos específicos para a 

armazenagem temporária de resíduos de 

mercúrio estabelecidos nos anexos I, II e 

III da Diretiva 1999/31/CE são aplicáveis 

às instalações de armazenagem 

permanente referidas no n.º 1, alínea a), 

do presente artigo, nas seguintes 

condições estabelecidas nos anexos da 

diretiva supracitada: 

2. Os operadores das instalações de 

armazenagem temporária ou de conversão 

em sulfureto de mercúrio e solidificação 

de resíduos de mercúrio devem, em 

conformidade com o requisito de 

manutenção de registos previsto no artigo 

35.º da Diretiva 2008/98/CE, manter um 

registo que contenha as seguintes 

informações: 

(a) São aplicáveis o anexo I, secção 8 

(primeiro, terceiro e quinto travessões) e o 

anexo II da Diretiva 1999/31/EC; 

(a) Para cada remessa de resíduos de 

mercúrio recebida: 

 (i) a origem e a quantidade de resíduos 

de mercúrio recebidos; 

 (ii) o nome e os dados de contacto do 

fornecedor e do proprietário dos resíduos 

temporariamente armazenados; 

(b) O anexo I, secção 8 (segundo, 

quarto e sexto travessões) e o anexo III, 

secção 6, da Diretiva 1999/31/EC são 

apenas aplicáveis se tal for considerado 

adequado pelas autoridades dos Estados-

Membros responsáveis pela aplicação da 

diretiva. 

(b) Para cada remessa de resíduos de 

mercúrio convertidos que saem da 

instalação: 
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 (i) a quantidade de resíduos de 

mercúrio convertidos em sulfureto de 

mercúrio e solidificados e o seu teor de 

mercúrio; 

 (ii) o destino e as operações de 

eliminação previstas para os resíduos de 

mercúrio convertidos em sulfureto de 

mercúrio e solidificados; 

 (iii) o certificado fornecido pelo 

operador que procede à eliminação 

permanente dos resíduos de mercúrio 

convertidos em sulfureto de mercúrio e 

solidificados, a que se refere o n.º 2-A; 

 (c) Para cada remessa de resíduos que 

saem da instalação de armazenagem 

temporária: 

 (i) a quantidade de resíduos de 

mercúrio e o seu teor de mercúrio, 

 (ii) o destino e a operação de 

eliminação prevista dos resíduos de 

mercúrio, 

 (iii) o certificado fornecido pelo 

operador que procede à armazenagem 

temporária dos resíduos de mercúrio; 

 (d) A quantidade de resíduos de 

mercúrio armazenados na instalação no 

final de cada mês. 

 O operador da instalação deve transmitir 

o registo à autoridade designada pelo 

Estado-Membro em causa, até 31 de 

janeiro de cada ano. 

 

Alteração  77 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Uma vez concluída a operação de 

eliminação, os operadores da instalação 

responsável pela eliminação permanente 

dos resíduos de mercúrio devem emitir um 

certificado que estipule que a remessa de 

resíduos de mercúrio foi integralmente 
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eliminada de forma permanente, em 

conformidade com os requisitos 

específicos relativos à eliminação 

permanente de resíduos de mercúrio 

previstos no presente regulamento e na 

Diretiva 1999/31/CE. Este certificado deve 

incluir informações sobre o local de 

eliminação. 

 

Alteração  78 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. É proibido qualquer tipo de 

incineração ou coincineração de resíduos 

de mercúrio.  

 

Alteração  79 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 2-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-C. Os Estados-Membros em cujo 

território estejam estabelecidas empresas 

que disponibilizam a tecnologia de 

conversão, devem promover a utilização 

da conversão de resíduos de mercúrio 

líquido em sulfureto de mercúrio nos 

países terceiros. 

 

Alteração  80 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 2-D (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-D. Até 1 de janeiro de 2019, a 

Comissão deve criar um mecanismo que 

assegure a rastreabilidade dos resíduos de 

mercúrio ao longo de toda a cadeia e que 
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abranja todas as partes envolvidas, em 

conformidade com o presente 

regulamento e a legislação da União 

aplicável. 

 Este mecanismo deve registar as entradas 

e saídas de resíduos de mercúrio 

referentes a cada parte envolvida na 

cadeia, em particular os produtores de 

resíduos, os operadores de recolha de 

resíduos, os operadores de 

armazenamento temporário, os 

operadores de instalações de conversão e 

os operadores de eliminação permanente. 

Este mecanismo deve indicar a 

quantidade de resíduos de mercúrio 

detidos por cada pessoa ou entidade, em 

todas as etapas da cadeia.  

 

Alteração  81 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 2-E (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-E. A Comissão deve apresentar um 

relatório ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho, antes de 1 de janeiro de 2019, 

sobre a questão de saber se o prazo 

estabelecido no n.º 1 para o 

armazenamento temporário de resíduos 

de mercúrio deve ser alterado. A 

Comissão deve, se for caso disso, 

acompanhar este relatório de uma 

proposta legislativa. 

 

Alteração  82 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem estabelecer o 

regime de sanções aplicável às infrações ao 

disposto no presente regulamento e tomar 

todas as medidas necessárias para 

Os Estados-Membros devem estabelecer o 

regime de sanções aplicável às infrações ao 

presente regulamento e tomar todas as 

medidas necessárias para assegurar a 
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assegurar a aplicação desse regime. As 

sanções devem ser efetivas, proporcionadas 

e dissuasivas. Os Estados-Membros devem 

notificar essas disposições à Comissão até 

[xxx], devendo também notificar sem 

demora qualquer alteração subsequente das 

mesmas. 

aplicação desse regime. As sanções devem 

ser efetivas, proporcionadas e dissuasivas. 

Até à data de aplicação do presente 

regulamento, os Estados-Membros devem 

notificar a Comissão dessas regras e 

dessas medidas, devendo também 

notificá-la sem demora de qualquer 

alteração subsequente das mesmas.  

Justificação 

O crime ambiental é um problema grave e crescente que é necessário enfrentar a nível 

europeu. Os crimes ambientais têm muitas vezes um cariz transfronteiriço. Na UE, os crimes 

ambientais abrangem atos que violam a legislação ambiental e que causam danos ou riscos 

significativos para o ambiente e a saúde humana. As áreas mais conhecidas de crime 

ambiental incluem a emissão ou descarga ilegal de substâncias para a atmosfera, água ou 

solo ou o despejo de resíduos. O nível de sanções aplicadas a crimes ambientais específicos 

difere bastante entre os Estados-Membros, bem como entre diretivas e regulamentos. 

 

 

Alteração  83 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) informações necessárias ao 

cumprimento pela União e pelos 

Estados-Membros da obrigação 

estabelecida no artigo 21.º da Convenção 

de Minamata; 

(b) informações necessárias ao 

cumprimento pela União e pelos 

Estados-Membros da obrigação 

estabelecida nos artigos 8.º, 9.º e 21.º da 

Convenção; 

 

Alteração  84 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) um resumo das informações coligidas 

em conformidade com o artigo 12.º; 

(c) um resumo das informações coligidas 

em conformidade com o artigo 12.º e o 

artigo 13.º, n.º 2; 
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Alteração  85 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) uma lista pormenorizada das 

existências de mercúrio localizadas no seu 

território que excedem 50 toneladas 

métricas e, se os Estados-Membros 

tiverem conhecimento, uma lista das 

fontes de aprovisionamento de mercúrio 

que produzam anualmente existências de 

mercúrio superiores a 10 toneladas 

métricas. 

(d) uma lista das existências e sítios de 

mercúrio, compostos de mercúrio ou 

resíduos de mercúrio localizados no seu 

território que excedem cumulativamente 

50 toneladas métricas, assim como a 

quantidade de mercúrio, compostos de 

mercúrio e resíduos de mercúrio 

existentes em cada sítio; 

 

Alteração  86 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (d-A) uma lista das fontes de 

aprovisionamento de mercúrio que 

produzam anualmente existências de 

mercúrio superiores a 10 toneladas 

métricas. 

 

Alteração  87 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os Estados-Membros devem 

informar a Comissão, através de um 

registo público da União, sobre as 

quantidades e a localização dos resíduos 

de mercúrio eliminados, e as garantias de 

que estes foram geridos de forma 

ambientalmente correta.  

 Qualquer transferência de mercúrio e de 

compostos de mercúrio entre instalações 

industriais situadas num Estado-Membro 
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deve ser registada por este 

Estado-Membro e comunicada à 

Comissão. 

 

Alteração  88 

Proposta de regulamento 

Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão adotará, por meio de atos de 

execução, decisões com o objetivo de 

estabelecer um modelo para os referidos 

questionários e disponibilizar aos Estados-

Membros um instrumento de comunicação 

eletrónica. 

A Comissão adotará, por meio de atos de 

execução, decisões com o objetivo de 

estabelecer um modelo para os referidos 

questionários, a fim de disponibilizar aos 

Estados-Membros um instrumento de 

comunicação eletrónica.  

 

Alteração  89 

Proposta de regulamento 

Artigo 15-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 15.º-A 

 Relatórios da Comissão e reexame 

 A Comissão deve avaliar a conformidade 

do presente regulamento e da Diretiva 

2010/75/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho1-A com os artigos 8.º e 9.º da 

Convenção e as disposições da Convenção 

relativas à utilização das melhores 

técnicas disponíveis e das melhores 

práticas ambientais para o controlo das 

libertações de mercúrio pelas fontes 

relevantes de mercúrio, como a versão 

revista dos Documentos de Referência 

sobre as Melhores Técnicas Disponíveis. 

 Esta avaliação deve ser comunicada ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho, o 

mais tardar, um mês antes da primeira 

Conferência das Partes na Convenção e, o 

mais tardar, em 7 de janeiro de 2019, em 

conformidade com o artigo 73.º, n.º 1, da 

Diretiva 2010/75/UE.  
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 No prazo de um ano a contar da primeira 

Conferência das Partes na Convenção, a 

Comissão deve reavaliar se a legislação 

da União está em conformidade com as 

disposições adotadas na primeira 

Conferência das Partes, nos termos dos 

artigos 8.º e 9.º, bem como com a versão 

revista dos Documentos de Referência da 

Conferência sobre as Melhores Técnicas 

Disponíveis. 

 A Comissão deve apresentar um relatório 

ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

sobre as suas conclusões relativas a estas 

avaliações, acompanhado, se for caso 

disso, de uma proposta legislativa. 

 O mais tardar em 31 de dezembro de 

2025, a Comissão deve proceder a um 

reexame do presente regulamento, 

nomeadamente em função dos 

desenvolvimentos ocorridos em relação à 

Convenção e da aplicação do presente 

regulamento. Se for caso disso, este 

reexame deve ser acompanhado de uma 

proposta legislativa com vista a alterar o 

presente regulamento. Este reexame deve 

analisar a possibilidade de incluir 

medidas destinadas a reduzir a utilização 

de mercúrio nas atividades industriais e 

eliminar a sua utilização o mais 

rapidamente possível e, em qualquer caso, 

no prazo de dez anos a contar da entrada 

em vigor da Convenção. 

 ____________________ 

 1-A Diretiva 2010/75/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 24 de 

novembro de 2010, relativa às emissões 

industriais (prevenção e controlo 

integrados da poluição) (JO L 334 de 

17.12.2010, p. 17). 
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Alteração  90 

Proposta de regulamento 

Artigo 15-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 15.º-B 

 Crematórios 

 Até 1 de julho de 2018, a Comissão deve 

apresentar ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho um relatório sobre as emissões 

de mercúrio provenientes de crematórios, 

acompanhado, se for caso disso, de uma 

proposta legislativa com vista a reduzir 

significativamente estas emissões. 

Justificação 

Os crematórios são uma fonte importante de emissões de mercúrio para o ambiente. A 

Comissão deve avaliar a situação e elaborar uma proposta legislativa com vista a reduzir as 

emissões de forma significativa, até 1 de julho de 2018. 

 

Alteração  91 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

O presente regulamento é aplicável a partir 

de 1de janeiro de 2018. 

O presente regulamento é aplicável a partir 

da data da sua entrada em vigor. 

Justificação 

As novas obrigações dos Estados-Membros relacionadas com o presente regulamento são 

muito limitadas e todas as extinções faseadas têm o seu prazo fixado numa data futura 

realista. Não há razão para que a data de aplicação não seja a data de entrada em vigor. 

 

Alteração  92 

Proposta de regulamento 

Anexo I – ponto 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Compostos de mercúrio Compostos de mercúrio 
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Cloreto de mercúrio (I) (Hg2Cl2, n.º CAS 

10112-91-1) 

Cloreto de mercúrio (I) (Hg2Cl2, n.º CAS 

10112-91-1) 

Óxido de mercúrio (II) (HgO, n.º CAS 

21908-53-2) 

Óxido de mercúrio (II) (HgO, n.º CAS 

21908-53-2) 

Minério de cinábrio Minério de cinábrio 

 Nitrato de mercúrio (II) (Hg(NO3)2, 

n.º CAS 10045-94-0) 

 Sulfureto de mercúrio (HgS, n.º CAS 

1344-48-5) 

 Sulfato de mercúrio (II) (HgSO4, n.º CAS 

7783-35-9) 

 

 

 

Alteração  93 

Proposta de regulamento 

Anexo II – Parte A 

 

Texto da Comissão 

Produtos com mercúrio adicionado 

1. Pilhas e acumuladores, com exceção das pilhas de zinco-óxido de prata do tipo «botão» com 

teor de mercúrio < 2% e das pilhas de zinco-ar do tipo «botão» com teor de mercúrio < 2%. 

2. Comutadores e relés, com exceção das pontes de medição de alta precisão de capacidades e 

perdas e dos comutadores e relés RF de alta frequência em instrumentos de monitorização e 

controlo, com teor máximo de mercúrio de 20 mg por ponte, comutador ou relé. 

3. Lâmpadas fluorescentes compactas para iluminação geral, com potência ≤ 30 watts e teor 

de mercúrio superior a 5 mg por lâmpada. 

4.  As seguintes lâmpadas fluorescentes lineares para iluminação geral: 

(a) Tribanda, com potência < 60 watts e teor de mercúrio superior a 5 mg por lâmpada; 

(b) De halofosfatos, com potência ≤ 40 watts e teor de mercúrio superior a 10 mg por 

lâmpada. 

5. Lâmpadas de vapor de mercúrio de alta pressão para iluminação geral. 

6. As seguintes lâmpadas fluorescentes de cátodo frio e lâmpadas fluorescentes de elétrodo 

externo, com mercúrio adicionado, para ecrãs eletrónicos, de:  

(a) Comprimento reduzido (≤ 500 mm), com teor de mercúrio superior a 3,5 mg por lâmpada; 
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(b) Comprimento médio (> 500 mm e ≤ 1 500 mm), com teor de mercúrio superior a 5 mg por 

lâmpada; 

(c) Comprimento longo (> 1 500 mm), com teor de mercúrio superior a 13 mg por lâmpada. 

7. Produtos cosméticos com mercúrio e com compostos de mercúrio, com exceção dos casos 

especiais incluídos no anexo V, ponto 17, do Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do Parlamento 

Europeu e do Conselho1. 

8. Pesticidas, biocidas e antisséticos tópicos. 

9. Dispositivos de medição não eletrónicos abaixo mencionados, se não existirem alternativas 

sem recurso a mercúrio: 

(a) Barómetros;  

(b) Higrómetros;  

(c) Manómetros;  

(d) Termómetros; 

(e) Esfigmomanómetros. 

A presente rubrica não abrange os seguintes aparelhos de medição: 

(a) Instrumentos de medição não eletrónicos instalados em equipamentos de grandes dimensões 

ou utilizados para medições de alta precisão; 

(b) Instrumentos de medição com mais de 50 anos em 3 de outubro de 2007; 

(c) Instrumentos de medição destinados a serem mostrados em exposições públicas para fins 

culturais e históricos. 

__________________ 

1 Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de 

novembro de 2009, relativo aos produtos cosméticos (JO L 342 de 22.12.2009, p. 59). 

 

 

Alteração 

Produtos com mercúrio adicionado Data a partir da qual a exportação, a 

importação e o fabrico de produtos com 

mercúrio adicionado serão proibidos 

1. Pilhas ou acumuladores, incorporados ou 

não em aparelhos, que contenham um teor 

ponderal de mercúrio superior a 0,0005 %. 

31 de dezembro de 2020 
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2. Equipamentos elétricos e eletrónicos, 

incluindo lâmpadas, comutadores e relés, que 

excedam os valores-limite relevantes para o 

mercúrio estabelecidos nos anexos II, III e IV 

da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho0-A. 

31 de dezembro de 2020 

Suprimido  

Suprimido  

Suprimido  

Suprimido  

7. Produtos cosméticos com mercúrio e com 

compostos de mercúrio, com exceção dos casos 

especiais incluídos no anexo V, ponto 17, do 

Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do 

Parlamento Europeu e do Conselho1. 

31 de dezembro de 2020 

8. Pesticidas, biocidas e antisséticos tópicos. 31 de dezembro de 2020 

9. Dispositivos de medição não eletrónicos 

abaixo mencionados: 
31 de dezembro de 2020 

(a) Barómetros;    

(b) Higrómetros; 

(c) Manómetros;  

(d) Termómetros e outras aplicações 

termométricas não elétricas; 

(e) Esfigmomanómetros; 

(e-A) Extensómetros a utilizar com 

pletismógrafos; 

 

(e-B) Picnómetros de mercúrio; 

(e-C) Dispositivos de medição com mercúrio 

para determinação do ponto de amolecimento. 

A presente rubrica não abrange os seguintes 

aparelhos de medição: 

(a) Instrumentos de medição não eletrónicos 
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instalados em equipamentos de grandes 

dimensões ou utilizados para medições de alta 

precisão, se não existirem alternativas sem 

recurso a mercúrio; 

(b) Instrumentos de medição com mais de 50 

anos em 3 de outubro de 2007; 

(c) Instrumentos de medição destinados a 

serem mostrados em exposições públicas para 

fins culturais e históricos. 

__________________ 

1  Regulamento (CE) n.º 1223/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de 

novembro de 2009, relativo aos produtos cosméticos (JO L 342 de 22.12.2009, p. 59). 

 

 

Alteração  94 

Proposta de regulamento 

Anexo III – parte I – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A partir de 1 de janeiro de 2019: 

produção de acetaldeído 

(a) A partir de 1 de janeiro de 2018: caso 

o mercúrio seja utilizado como 

catalisador, 

Alteração  95 

Proposta de regulamento 

Anexo III – parte I – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) A partir de 1 de janeiro de 2019: 

produção de cloreto de vinilo monómero 

(b) A partir de quatro anos após a data 

de entrada em vigor do presente 

regulamento: caso o mercúrio seja usado 

como elétrodo 

Alteração  96 

Proposta de regulamento 

Anexo III – parte 1 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) Em derrogação da alínea a) da parte 
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I, a produção de cloreto de vinilo 

monómero é permitida por um período de 

três anos a contar de ... [data de entrada 

em vigor do presente regulamento]. 

Alteração  97 

Proposta de regulamento 

Anexo III – parte 1 – alínea b-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-B) Em derrogação da alínea b) da parte 

I, a produção de metóxido ou etóxido de 

potássio é permitida por um período de 

quatro anos a contar de ... [data de 

entrada em vigor do presente 

regulamento]. 

 A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o 

artigo 17.º, para alterar o presente 

regulamento, de modo a prolongar esta 

derrogação por um período máximo de 

10 anos a contar de ... [data de entrada 

em vigor do presente regulamento], se não 

existirem técnicas alternativas adequadas. 

Alteração  98 

Proposta de regulamento 

Anexo III – parte 1 – alínea b-C) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-C) Em derrogação da alínea a) da parte 

I, a partir de 10 de outubro de 2017: 

poliuretano que utilize catalisadores que 

contenham mercúrio 

Alteração  99 

Proposta de regulamento 

Anexo III – parte 1 – alínea b-D) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-D) Em derrogação da alínea b) da parte 

I, a partir de 11 de dezembro de 2017: 

para a produção de cloro e álcalis em que 
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o mercúrio seja utilizado como elétrodo. 

Alteração  100 

Proposta de regulamento 

Anexo III – ponto 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

A produção de metóxido ou etóxido de 

sódio ou de potássio devem ser efetuadas 

em conformidade com os seguintes 

requisitos: 

A produção de metóxido ou etóxido de 

sódio ou de potássio devem ser efetuadas 

em conformidade com a alínea b) da parte 

I e os seguintes requisitos: 

Alteração  101 

Proposta de regulamento 

Anexo III – parte 2 – travessão 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 - Apoio à investigação e 

desenvolvimento no domínio dos 

processos sem recurso a mercúrio; e 

Alteração  102 

Proposta de regulamento 

Anexo IV – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Objetivos nacionais, nomeadamente 

de redução; 

(a) Objetivos nacionais, nomeadamente 

de redução, que assegurem uma total 

eliminação da utilização de mercúrio e 

compostos de mercúrio; 

 

 

 


