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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Introdução

A presente proposta legislativa pretende substituir o Regulamento 304/2003 sobre o mesmo 
tema devido a um acórdão do Tribunal de Justiça que o anulou por razões jurídicas.1 O 
Tribunal considerou que deveria ser adoptada uma base jurídica dupla, e não apenas uma (por 
exemplo, o nº 1 do artigo 175º), tal como o fizeram o Conselho e o Parlamento Europeu para 
o Regulamento 304/2003. Assim, a presente proposta propõe uma base jurídica dupla: o artigo 
133º e o nº 1 do artigo 175º, tal como sugeriu o Tribunal. 

Além disso, a proposta inclui algumas alterações técnicas que se consideram necessárias,
mantendo, porém, a substância do Regulamento anulado; por conseguinte, destina-se a: 

(a) aplicar a Convenção de Roterdão sobre o procedimento de prévia informação e 
consentimento (PIC);

(b) estabelecer o procedimento de notificação de exportação para os produtos químicos que 
não estão incluídos na Convenção de Roterdão e no PIC, mas que são proibidos ou
restringidos na UE;

(c) encorajar a responsabilidade partilhada e os esforços de cooperação no domínio do 
comércio internacional dos produtos químicos perigosos;

(d) contribuir para a sua utilização racional em termos ambientais;

(e) aplicar as disposições comunitárias relativas à classificação, embalagem e rotulagem dos 
produtos químicos perigosos para o homem e o ambiente a todos esses produtos químicos
quando são exportados dos Estados-Membros para outras partes ou outros países. 

A Convenção de Roterdão

A proposta em apreço aplica a Convenção de Roterdão sobre o procedimento de prévia 
informação e consentimento (PIC) a determinados produtos químicos e pesticidas perigosos
no comércio internacional. A Convenção de Roterdão foi adoptada em Setembro de 1998,
entrou em vigor em 24 de Fevereiro de 2004 e destina-se a fomentar a responsabilidade 
partilhada e os esforços de cooperação entre as partes no comércio internacional de produtos 
químicos perigosos. O objectivo consiste em reduzir o risco que os produtos químicos 
perigosos representam para a saúde humana e o ambiente.

A lógica subjacente à Convenção de Roterdão é simples: ajudar os países participantes a 
aprender mais sobre as características dos produtos químicos e pesticidas potencialmente 
perigosos. A Convenção proporciona aos países a informação e os meios necessários para pôr 

  
1 Convém assinalar  que "o Tribunal anulou, num acórdão paralelo, pelos mesmos motivos, a Decisão 
2003/106/CE do Conselho, de 19 de Dezembro de 2002, que aprova, em nome da Comunidade Europeia, a 
Convenção de Roterdão (...). A Comissão apresentou recentemente uma proposta específica com esse fim, que 
foi adoptada pelo Conselho em 25 de Setembro de 2006 (Decisão 2006/730/CE)." (COM(2006)0745, p. 3).
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fim às importações não desejadas de produtos químicos tóxicos. A Convenção exige ao 
exportador que avise da exportação de substâncias perigosas e que o país exportador assuma a 
responsabilidade de aplicar as decisões dos países importadores e dos países de trânsito por 
cujo território passam os resíduos. 

A proposta em questão vai mais além do que as exigências da Convenção. O memorando da 
Comissão resume as diferenças:

• "as regras são aplicáveis às exportações para todos os países, sejam ou não 
partes na Convenção; 

• a notificação anual de exportação abrange uma gama mais vasta de produtos 
químicos;

• os produtos químicos PIC e os produtos químicos proibidos ou severamente 
restringidos na Comunidade numa categoria de utilização da Convenção não 
podem ser exportados sem o consentimento explícito dos países importadores;

• é proibida a exportação de determinados artigos e produtos químicos 
(nomeadamente os produtos também abrangidos pela Convenção de Estocolmo 
sobre poluentes orgânicos persistentes);

• os produtos químicos perigosos exportados para países terceiros têm de ser 
rotulados e embalados de forma idêntica à exigida no interior da Comunidade."
(COM(2006)0745, página 3).

Ajustamentos técnicos propostos pelo novo Regulamento

Estes ajustamentos baseiam-se na experiência da aplicação do Regulamento anulado 
304/2003 e têm como objectivo melhorar o funcionamento da proposta. A relatora deseja 
fazer as seguintes observações: 

1. A definição de exportador é correcta e tem em conta as preocupações do PE segundo as 
quais a pessoa singular ou colectiva em cujo nome é efectuada uma declaração de exportação 
e que tem a incumbência de proceder à notificação da Autoridade Nacional Designada de um 
Estado-Membro deve estar estabelecida no referido Estado-Membro (ponto 16 do artigo 3º).

2. A definição de preparação (uma mistura ou solução composta por duas ou mais 
substâncias) é aceitável e implica uma "rotulagem obrigatória" quando esta é exigida pela
Directiva 1999/45/CE relativa à classificação, embalagem e rotulagem das preparações 
perigosas (nº 2 do artigo 3º e nº 2 do artigo 1º).

3. O processo de consentimento explícito contemplado no nº 6 do artigo 13º da proposta é 
acolhido com agrado, se bem que tenha causado alguma preocupação entre os comerciantes
da UE. A lógica do artigo 13º é correcta porque indica que os produtos químicos incluídos na 
parte 3 do anexo 1 da proposta não devem ser exportados sem o consentimento do país 
importador. Esta mesma abordagem aplica-se a qualquer produto químico que esteja proibido 
ou restringido na Comunidade e passível de notificação PIC. 

No entanto, "em cerca de metade dos casos, apesar dos esforços realizados pelas autoridades 
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nacionais designadas dos Estados-Membros exportadores para obter um consentimento 
explícito, não é obtida qualquer resposta do país importador, por vezes após vários meses ou 
mesmo anos" (COM(2006)0745, página 5). A recente proposta de regulamento procura 
remediar esta situação mediante limites impostos e medidas temporárias ou uma interpretação 
mais flexível. 

4. O reforço dos controlos aduaneiros dos produtos químicos exportados e importados tem 
sido um motivo constante de preocupação tanto para a UE como para os seus 
Estados-Membros. O papel das autoridades aduaneiras dos Estados-Membros é importante 
porque elas são responsáveis por garantir o cumprimento deste tipo de regulamentos. No seu 
artigo 17º, a proposta de Regulamento contém diversas medidas, como a classificação dos 
produtos químicos com um número de código nas suas declarações de exportação e o 
desenvolvimento da base de dados da Comissão EDEXIM. Ambas as medidas contribuirão 
para tornar mais claros os requisitos adicionais previstos pela UE para o PIC. Todavia, 
continua por esclarecer a questão se saber se esta proposta de Regulamento irá ou não reduzir 
a carga administrativa, quer dos serviços aduaneiros, quer dos exportadores.

A lógica das alterações propostas

A lógica das alterações é muito simples: há que apoiar o quadro jurídico proposto; tanto o  
princípio da subsidiariedade e como o da proporcionalidade são respeitados; os custos 
administrativos devem ser reduzidos ao mínimo necessário; o nível de protecção da saúde e 
do ambiente deve ser conforme à actual legislação da UE.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 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
Artigo 13, nº 7, parte introdutória

7. Após consulta da Comissão, a autoridade 
nacional designada do exportador pode 
decidir o prosseguimento da exportação se,
na sequência de todos os esforços 
razoáveis, não for recebida qualquer 
resposta a um pedido de consentimento 

7. Após consulta da Comissão, a autoridade 
nacional designada do exportador pode 
decidir o prosseguimento da exportação se 
não for recebida qualquer resposta a um 
pedido de consentimento explícito, em 
conformidade com a alínea a) do nº 6, num 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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explícito, em conformidade com a alínea a) 
do nº 6, num dos seguintes prazos: 

dos seguintes prazos: 

Justificação

A redacção original é demasiado vaga já que a interpretação de "esforços razoáveis" pode 
variar. 

Alteração 2
Artigo 13, nº 7, alíneas a) e b)

(a) 60 dias, se existirem provas, 
provenientes de fontes oficiais da parte 
importadora ou no país importador, de que, 
no momento da importação, o produto 
químico se encontra licenciado, registado ou 
autorizado, ou foi recentemente utilizado ou 
importado na parte importadora ou no outro 
país importador e não foi adoptada qualquer 
acção regulamentar destinada a proibir a sua 
utilização;

(a) 30 dias após a data do pedido original, 
se existirem provas, provenientes de fontes 
oficiais da parte importadora ou no país 
importador, de que, no momento da 
importação, o produto químico se encontra 
licenciado, registado ou autorizado, ou foi 
recentemente utilizado ou importado na 
parte importadora ou no outro país 
importador e não foi adoptada qualquer 
acção regulamentar destinada a proibir a sua 
utilização;

(b) 90 dias, em todos os restantes casos. (b) 60 dias após a data do pedido original, 
em todos os restantes casos.

Justificação

Não é referida claramente a acção que marca o início do prazo. Prazos mais curtos facilitam 
o comércio e contribuirão para evitar que as empresas europeias sejam colocadas em 
desvantagem concorrencial relativamente à indústria não-europeia. 

Alteração 3
Artigo 13, nº 8, parágrafo 1, alíneas a), b) e c)

(a) No respeitante a cada consentimento 
explícito obtido em conformidade com a 
alínea a) do nº 6, será necessário um novo 
consentimento explícito até ao final do 
terceiro ano civil subsequente à concessão 
do consentimento, salvo disposição em 
contrário nesse consentimento;

(a) No respeitante a cada consentimento 
explícito obtido em conformidade com a 
alínea a) do nº 6, será necessário um novo 
consentimento explícito até ao final do 
quinto ano civil subsequente à concessão do 
consentimento, salvo disposição em 
contrário nesse consentimento;

(b) Excepto se for entretanto recebida uma 
resposta ao pedido, cada derrogação 
concedida em conformidade com a alínea a) 

(b) Excepto se for entretanto recebida uma 
resposta ao pedido, cada derrogação 
concedida em conformidade com a alínea a) 
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do nº 7 sê-lo-á por um período máximo de 
dois anos civis, após o qual é necessário um 
consentimento explícito; 

do nº 7 sê-lo-á por um período máximo de 
quatro anos civis, após o qual é necessário 
um consentimento explícito; 

(c) Excepto se for entretanto recebida a 
resposta a um pedido, cada derrogação 
concedida em conformidade com a alínea b) 
do nº 7 sê-lo-á por um período máximo de 
doze meses, após cujo termo é necessário um 
novo consentimento explícito;

(c) Excepto se for entretanto recebida a 
resposta a um pedido, cada derrogação 
concedida em conformidade com a alínea b) 
do nº 7 sê-lo-á por um período máximo de 
dois anos, após cujo termo é necessário um 
novo consentimento explícito;

Justificação

A introdução de uma revisão periódica conduz a insegurança jurídica e aumenta a carga 
administrativa. Uma vez obtido um consentimento explícito, a sua validade não deve expirar 
demasiado depressa. 

Alteração 4
Artigo 13, nº 8, parágrafo 3

No caso referido na alínea c), as exportações 
não podem prosseguir após o termo do 
período pertinente, salvo se for obtido o 
consentimento explícito ou se verificarem as 
condições estabelecidas na alínea a) do nº 7, 
na sequência de um novo pedido de 
consentimento explícito.

No caso referido na alínea c), as exportações 
não podem prosseguir após o termo do 
período pertinente, salvo se for obtido o 
consentimento explícito ou se verificar
qualquer das condições a que se refere a
alínea a) do nº 7, na sequência de um novo 
pedido de consentimento explícito, ou a 
parte exportadora não tiver respondido a 
um novo pedido de consentimento no prazo 
de 30 dias.

Justificação

Na ausência de resposta a um pedido, as exportações devem poder continuar. De outra 
forma, os exportadores europeus seriam penalizados por falta de actuação de determinados 
países. 
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