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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O mercúrio metálico pesado é um poluente muito perigoso. Assim que introduzido no 
ambiente, dissemina-se muito facilmente e pode também transformar-se num composto ainda 
mais perigoso, o metilomercúrio. Este composto acumula-se na cadeia alimentar, terminando
principalmente nos peixes que as pessoas consomem. Uma vez libertado, o mercúrio constitui 
uma ameaça significativa para a saúde humana, os animais e o ambiente no futuro previsível. 
Têm aumentado as provas reveladoras de que os custos que os danos à saúde pública e ao 
ambiente causam à sociedade são provavelmente mais elevados do que anteriormente se 
admitira.

O mercúrio e os seus compostos afectam o sistema nervoso central, os rins e o fígado, e 
podem perturbar processos auto-imunes, causar tremuras, perturbações de visão e audição, 
paralisia, insónia e instabilidade emocional. Os compostos de mercúrio atravessam a barreira 
placentária e podem causar défices durante o desenvolvimento fetal, bem como défice de 
atenção e atrasos de desenvolvimento durante a infância. Mesmo pequenas doses de mercúrio 
contido em compostos podem ter graves efeitos adversos sobre o desenvolvimento 
neurológico e foram recentemente associadas a eventuais efeitos nocivos nos sistemas 
cardiovascular, imunológico e reprodutor.

O mercúrio é hoje utilizado em processos industriais, como na indústria do cloro e álcalis e na 
exploração artesanal de ouro em pequena escala. Aquele metal pode ser igualmente 
encontrado num número considerável de produtos de consumo à venda em todo o mundo. 
Está presente em produtos como lâmpadas fluorescentes, componentes eléctricos, aparelhos 
de medição e amálgamas dentárias. Na UE, aquele metal é no entanto principalmente 
libertado para a atmosfera através da combustão de combustíveis fósseis, em especial o 
carvão. O mercúrio é um metal muito volátil e pode facilmente percorrer longas distâncias. A 
disseminação do mercúrio constitui um problema global e é urgentemente necessário adoptar
medidas de relevo.

Assim, teve muito acolhimento a estratégia relativa ao mercúrio apresentada pela Comissão 
em princípios de 2005. A acção 5 desta estratégia afirma a "eliminação progressiva da 
exportação de mercúrio pela Comunidade". Este constitui um aspecto particularmente 
importante, já que a UE é o principal exportador de mercúrio à escala mundial. Todos os anos, 
a UE exporta um volume aproximado de 1 000 toneladas de mercúrio cru de um volume total 
de 3 600 toneladas. Os destinatários finais da maior parte deste mercúrio são os países em 
desenvolvimento, onde a gestão e o controlo são menos rigorosos. Isto coloca perigos 
significativos de contaminação dos trabalhadores e das comunidades locais.

A proposta de regulamento sobre a proibição de exportação e o armazenamento seguro de 
mercúrio metálico foi transmitida ao Parlamento Europeu e ao Conselho em 26 de Outubro de 
2006. Esta proposta representa um ponto de partida importante e, ao mesmo tempo, envia um 
sinal importante ao resto do mundo, no sentido de que a UE está pronta a assumir a sua 
responsabilidade internacional em relação a um grande número de emissões e utilizações 
intencionais de mercúrio.

No entanto, há certas fragilidades na proposta que devem ser remediadas. As modificações 
propostas visam tornar o regulamento num verdadeiro instrumento de redução da oferta
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global de mercúrio.

A este respeito, o relator de parecer propõe várias alterações, que incidem principalmente 
sobre os seguintes pontos:

- Alargamento do âmbito de aplicação da proibição de exportação, por forma a incluir 
os compostos de mercúrio.

- Alargamento do âmbito de aplicação da proibição de exportação, de modo a incluir 
produtos que contêm mercúrio, sujeitos às restrições de utilização e de 
comercialização no interior da UE.

- A proibição de exportação de mercúrio metálico, de compostos de mercúrio e de 
produtos que contêm mercúrio deve entrar em vigor o mais rapidamente possível e, o 
mais tardar, a partir de 1 de Janeiro de 2008.

- Deve ser introduzida a proibição da importação de mercúrio metálico e de compostos 
de mercúrio.

- O estabelecimento de um sistema de rastreio para o comércio de mercúrio no interior 
da Comunidade e igualmente para o comércio com países terceiros contribuiria para 
melhorar a transparência e para aumentar o fluxo de informação para as entidades
interessadas.

- Deve ser fornecida a devida assistência aos países em desenvolvimento e aos países 
com economias em transição afectados, a fim de se acelerar a sua passagem para uma 
tecnologia isenta de mercúrio e para a eliminação final das emissões e utilizações do 
mercúrio.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 4

(4) A exportação do mercúrio metálico da 
Comunidade deve ser proibida a fim de 
diminuir de forma significativa a oferta 
global de mercúrio.

(4) A exportação do mercúrio metálico e de 
compostos de mercúrio da Comunidade 
deve ser proibida a fim de diminuir de forma 
significativa a oferta global de mercúrio. Os 
Estados-Membros devem ter o direito de 
impor proibições mais amplas e severas, em 
conformidade com o artigo 176º do Tratado 
CE.

Justificação

É necessário alargar o âmbito de aplicação da proibição por forma a incluir igualmente os 
compostos de mercúrio, no intuito de se lograr alcançar uma diminuição substancial da 
oferta global de mercúrio. Os Estados-Membros devem ter o direito de impor proibições mais 
severas.

Alteração 2
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) Deve ser igualmente proibida a
exportação de produtos que contêm
mercúrio, sujeitos às restrições de 
utilização e de distribuição no interior da 
UE. A Comissão deve elaborar uma lista 
consolidada dos produtos abrangidos, a ser 
actualizada todos os anos, com base na 
evolução da legislação comunitária.

Justificação

É necessário alargar o âmbito de aplicação da proibição, por forma a incluir igualmente os 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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produtos que contêm mercúrio, sujeitos às restrições de utilização e de comercialização no 
interior da UE, no intuito de se lograr alcançar uma diminuição substancial da oferta global 
de mercúrio. Por imperativos de transparência, estes produtos devem ser elencados numa 
lista consolidada, a ser actualizada anualmente pela Comissão.

Alteração 3
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) Deve ser proibida a importação de 
mercúrio metálico e de compostos de 
mercúrio, a fim de se melhorar a protecção 
do ambiente e a saúde pública na UE.

Justificação

A fim de melhor proteger o ambiente e a saúde pública na UE e de gerir a oferta e a procura 
de mercúrio com mais eficácia, deve ser consagrada a proibição da importação de mercúrio 
metálico e de compostos de mercúrio.

Alteração 4
Considerando 8 bis (novo)

(8 bis) Os Estados-Membros devem 
fornecer informações sobre o mercúrio que 
entra, deixa ou é vendido através das 
fronteiras da Comunidade, a fim de 
permitir uma avaliação da eficácia do 
instrumento em tempo útil.

Justificação

Conforme mostra o relatório do PNUA sobre as informações relativas à oferta, ao comércio 
e à procura de mercúrio, de Novembro de 2006, é urgentemente necessário dispor de
melhores dados sobre os fluxos comerciais. Isto permite disponibilizar também informações 
pertinentes para fins comparativos no processo de revisão, a fim de demonstrar mudanças
nos mercados, etc.

Alteração 5
Considerando 11 bis (novo)

(11 bis) A Comissão e os Estados-Membros
devem prestar assistência técnica 
directamente aos países em 
desenvolvimento e aos países com 
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economias em transição, ou 
indirectamente, através do apoio de
projectos de organizações não 
governamentais (ONG), em especial 
assistência que vise facilitar a passagem 
para tecnologias alternativas isentas de 
mercúrio e acabar por eliminar 
progressivamente de utilizações e emissões 
de mercúrio e de compostos de mercúrio.

Justificação

A proibição da exportação de mercúrio poderia ter, a curto prazo, um impacto negativo de 
relevo sobre os países em desenvolvimento e as economias em transição, onde o mercúrio 
ainda é, por exemplo, utilizado na exploração artesanal de ouro. É por isso necessária a
assistência da UE, para facilitar a passagem para tecnologias isentas de mercúrio.

Alteração 6
Artigo 5, parágrafo 1

A Comissão organiza um intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e os 
sectores em causa. 

A Comissão organiza um intercâmbio inicial 
de informações entre os Estados-Membros, 
as ONG e os sectores em causa, o mais 
tardar, até 1 de Julho de 2010. 

Justificação

O intercâmbio de informações deve igualmente incluir as ONG. É necessário acordar uma 
data específica para a reunião das entidades interessadas, a fim de se proceder à revisão de 
novos dados e experiências, tal como referiram os Estados-Membros nos termos do artigo 6º, 
com a nova redacção que lhe foi conferida.

Alteração 7
Artigo 5, parágrafo 2

Esse intercâmbio de informações examina, 
em particular, se é necessário alargar a 
proibição de exportação aos compostos de 
mercúrio e aos produtos que contêm 
mercúrio, alargar a obrigação de 
armazenamento ao mercúrio metálico 
proveniente de outras fontes e fixar prazos 
para o armazenamento em instalações 
exclusivamente destinadas ao 
armazenamento temporário de mercúrio 

Esse intercâmbio baseia-se nas informações 
recolhidas até à data e examina também se 
é necessário alargar a proibição de 
exportação aos compostos de mercúrio e aos 
produtos que contêm mercúrio, alargar a 
obrigação de armazenamento ao mercúrio 
metálico proveniente de outras fontes e fixar 
prazos para o armazenamento em instalações 
exclusivamente destinadas ao 
armazenamento temporário de mercúrio 
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metálico e equipadas para este fim. metálico e equipadas para este fim. 

Justificação

Em coerência com artigos modificados anteriormente.

Alteração 8
Artigo 6, nº 2

2. Até 30 de Novembro de 2014, o mais 
tardar, os Estados-Membros informam a 
Comissão sobre a aplicação e os efeitos no 
mercado do presente regulamento no 
respectivo território. A Comissão pode 
solicitar aos Estados-Membros que 
apresentem essas informações antes da 
data fixada na primeira frase.

2. Os Estados-Membros elaboram um 
registo dos compradores, vendedores e 
comerciantes de mercúrio e de compostos 
de mercúrio, e recolhem as informações 
pertinentes. Informam a Comissão sobre a 
aplicação e os efeitos no mercado do 
presente regulamento no respectivo território
de dois em dois anos, o mais tardar 6 meses 
após o termo do período abrangido. As 
informações são fornecidas num formato 
estabelecido pela Comissão. A primeira 
série de informações abrange os anos 
2007-2008 e é transmitida à Comissão, o 
mais tardar, até 30 de Junho de 2009. A 
Comissão publica as informações num 
relatório conciso dentro do prazo de um 
ano após a respectiva comunicação pelos 
Estados-Membros e, o mais tardar, até 30 
de Junho de 2010.

Justificação

Conforme mostra o relatório do PNUA sobre as informações relativas à oferta, ao comércio 
e à procura de mercúrio, de Novembro de 2006, é urgentemente necessário dispor de 
melhores dados sobre os fluxos comerciais. Isto permite disponibilizar também informações 
pertinentes para fins comparativos no processo de revisão, a fim de demonstrar mudanças 
nos mercados, etc.

Alteração 9
Artigo 7, nº 1

1. A Comissão avalia a aplicação e os efeitos 
no mercado do presente regulamento na 
Comunidade, tendo em conta as informações 
referidas no artigo 6°.

1. A Comissão avalia a aplicação e os efeitos 
no mercado do presente regulamento na 
Comunidade, tendo em conta as informações 
referidas nos artigos 5º e 6°.
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Alteração 10
Artigo 7, nº 2

2. A Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho o mais 
tardar até 30 de Junho de 2015.

2. A Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho o mais 
tardar até 30 de Junho de 2012. Se for caso 
disso, o relatório é acompanhado de
propostas de revisão das disposições 
pertinentes do presente regulamento.

Justificação

Para assegurar um acompanhamento das informações recolhidas pelos processos referidos 
nos artigos 5º e 6º, a Comissão deve apresentar um relatório, acompanhado, se for caso 
disso, de propostas de revisão.

Alteração 11
Artigo 8

Pelo menos um ano antes da data fixada no 
artigo 1.°, a Comissão notifica o Parlamento 
Europeu e o Conselho sobre o estado de 
adiantamento das actividades e negociações 
multilaterais sobre o mercúrio, avaliando em 
particular a coerência entre o calendário e o 
alcance das medidas estabelecidas no 
presente regulamento, por um lado, e a 
evolução da situação internacional, por 
outro. 

A Comissão notifica o Parlamento Europeu 
e o Conselho, o mais tardar até 31 de 
Dezembro de 2009, sobre o estado de 
adiantamento das actividades e negociações 
multilaterais sobre o mercúrio, avaliando em 
particular a coerência entre as medidas 
estabelecidas no presente regulamento e a 
evolução da situação internacional. 

Alteração 12
Artigo 8 bis (novo), parágrafo 1

Artigo 8º bis
A Comissão e os Estados-Membros, 
tomando em consideração as necessidades 
particulares dos países em desenvolvimento 
e dos países com economias em transição 
afectados, cooperarão na promoção de 
assistência técnica, incluindo formação, 
para o desenvolvimento das 
infra-estruturas, da capacidade e das 
competências necessárias, a fim de se
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alcançar progressos na passagem para 
tecnologias alternativas isentas de mercúrio 
e acabar por eliminar progressivamente 
utilizações e emissões de mercúrio e de 
compostos de mercúrio.

Justificação

A proibição da exportação de mercúrio poderia ter, a curto prazo, um impacto negativo de 
relevo sobre os países em desenvolvimento e as economias em transição, onde o mercúrio 
ainda é, por exemplo, utilizado na exploração artesanal de ouro. É por isso necessária a 
assistência da UE, para facilitar a passagem para tecnologias isentas de mercúrio. A 
redacção desta alteração inspira-se na da nova proposta de regulamento relativo à 
exportação e importação de produtos químicos perigosos.

Alteração 13
Artigo 8 bis (novo), parágrafo 2

Artigo 8º
A Comissão e os Estados-Membros 
ponderarão igualmente a possibilidade de 
apoiar as ONG que tenham dado provas de 
particular eficácia na prestação deste tipo 
de serviços.

Justificação

Pode ser ponderada a possibilidade de a assistência ser igualmente canalizada através de 
ONG que detenham uma experiência prática significativa neste tipo de trabalho.
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