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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* : Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I : Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II : Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a 
posição comum
Maioria  dos membros que compõem o 
Parlamento para rejeitar ou alterar a posição 
comum

*** : Parecer favorável
Maioria  dos membros que compõem o 
Parlamento, excepto nos casos visados nos artigos 
105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e no artigo 
7º do Tratado UE

***I : Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II : Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a 
posição comum
Maioria  dos membros que compõem o 
Parlamento para rejeitar ou alterar a posição 
comum

***III : Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria  dos votos expressos para aprovar o 
projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica 
proposta pela Comissão)

Alterações a textos legais

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

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a 
proibição de exportação e o armazenamento seguro de mercúrio metálico
(COM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2006)0636)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º, o artigo 133º e o nº 1 do artigo 175º do Tratado CE, 
nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0363/2006),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão do Comércio Internacional e da Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia (A6-0000/2007),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

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

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Commissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Título

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho sobre a proibição 
de exportação e o armazenamento seguro 
de mercúrio metálico

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho sobre a proibição 
de exportação e o armazenamento seguro 
de mercúrio metálico, minério de cinábrio, 
compostos de mercúrio e produtos que 
contenham mercúrio

Justificação

Consequência das alterações ao artigo 1º.
  

1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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Alteração 2
Considerando 2

(2) Em conformidade com a Comunicação 
da Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho "Estratégia Comunitária sobre o 
Mercúrio”, é necessário diminuir o risco 
para os seres humanos e o ambiente da 
exposição ao mercúrio.

(2) Em conformidade com a Comunicação 
da Comissão ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho "Estratégia Comunitária sobre o 
Mercúrio” e com a Resolução do 
Parlamento Europeu de 14 de Março de 
20061 sobre esta estratégia, é necessário 
diminuir o risco para os seres humanos e o 
ambiente da exposição ao mercúrio.
______________________________

1 JO C 291 E, de 30.11.2006, p. 128.

Justificação

Na sua resolução, o PE instou a Comissão a proteger a saúde humana e o ambiente através 
de medidas juridicamente vinculativas que eliminem a libertação de mercúrio e dos seus 
compostos no ambiente.

Alteração 3
Considerando 3 bis (novo)

 (3 bis) O mercúrio ainda não está sujeito 
a restrições impostas por acordos 
multilaterais em matéria de ambiente, à 
excepção do Protocolo de 1998 à 
Convenção sobre a Poluição Atmosférica 
Transfronteiras a Longa Distância da 
CEE-ONU, relativo aos metais pesados.  

Justificação

A eliminação gradual da exportação pela Comunidade de mercúrio metálico e compostos de 
mercúrio não será suficiente para proteger a saúde humana e o ambiente dos efeitos 
negativos do mercúrio libertado no ambiente, pelo que é também necessário um compromisso 
internacional com vista a um acordo sobre um instrumento juridicamente vinculativo.

Alteração 4
Considerando 4

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

minério de cinábrio e compostos de 
mercúrio da Comunidade deve ser proibida 
a fim de diminuir de forma significativa a 
oferta global de mercúrio.

Justificação

Em coerência com a alteração ao artigo 1º.

Alteração 5
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) Pela mesma razão, deve ser 
igualmente proibida a exportação de 
produtos que contenham mercúrio já 
regulamentados na União Europeia, ou 
em vias de o serem.

Justificação

Em coerência com a alteração ao artigo 1º (nº 1 bis).

Alteração 6
Considerando 4 ter (novo)

(4 ter) A importação de mercúrio 
metálico, minério de cinábrio e compostos 
de mercúrio deve ser proibida a fim de 
assegurar uma melhor protecção da saúde 
humana e do ambiente.

Justificação

A UE deverá considerar a possibilidade de proibir importações de mercúrio, minério de 
cinábrio e compostos de mercúrio, para apoiar as políticas de incentivo à recuperação de 
mercúrio a partir de resíduos e produtos.

Alteração 7
Considerando 5 bis (novo)

(5 bis) Os Estados-Membros devem 
fornecer à Comissão informações
periódicas sobre o mercúrio metálico, 
minério de cinábrio e compostos de 
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mercúrio que entrem ou saiam, ou sejam 
comercializados transfronteiras, no seu 
território, a fim de permitirem a avaliação 
em devido tempo da eficácia do 
instrumento. Toda esta informação deve 
ser rapidamente disponibilizada ao 
público.  

Justificação

Dada a necessidade imediata de melhores dados sobre os fluxos de mercúrio no interior da 
Europa (também reconhecida pelo 23º Conselho de Administração do PNUA), as disposições 
existentes relativas ao rastreamento e informação sobre a circulação de mercúrio, minério de 
cinábrio e compostos de mercúrio devem ser urgentemente reforçadas e devem ser tomadas
novas medidas sempre que necessário.

Alteração 8
Considerando 7

(7) A fim de garantir o armazenamento 
seguro para a saúde humana e o ambiente, 
é necessário que a avaliação da segurança 
exigida nos termos da Decisão 2003/33/CE 
para a armazenagem subterrânea seja 
complementada por requisitos específicos e 
que se torne igualmente aplicável ao 
armazenamento não subterrâneo.

(7) A fim de garantir o armazenamento 
seguro para a saúde humana e o ambiente, 
é necessário que a avaliação da segurança 
exigida nos termos da Decisão 2003/33/CE 
para a armazenagem subterrânea seja 
complementada por requisitos específicos e 
que se torne igualmente aplicável ao 
armazenamento à superfície.

Justificação

Esta alteração está em conformidade com a que foi introduzida no artigo 5º. O 
armazenamento de mercúrio sem a devida segurança pode afectar gravemente a saúde 
humana e o ambiente, através, por exemplo, da contaminação dos solos e dos lençóis 
freáticos. 

Alteração 9
Considerando 8

(8) É conveniente organizar um 
intercâmbio de informações a fim de 
avaliar a necessidade potencial de medidas 
suplementares relacionadas com a 
exportação e o armazenamento de 

(8) É conveniente organizar um 
intercâmbio de informações com todas as 
partes interessadas a fim de avaliar a 
necessidade potencial de medidas 
suplementares relacionadas com a
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mercúrio, sem prejuízo das regras de 
concorrência do Tratado, nomeadamente o 
artigo 81°.

importação, a exportação e o
armazenamento de mercúrio, sem prejuízo 
das regras de concorrência do Tratado, 
nomeadamente o artigo 81°.

Justificação

O intercâmbio de informações na União Europeia é importante. É possível obter melhores 
resultados se os métodos e as ideias forem partilhados entre todas as partes interessadas.

Alteração 10
Considerando 10 bis (novo)

(10 bis) A Comissão e os Estados-
Membros devem promover e facilitar a 
sensibilização do público e assegurar a 
este a disponibilidade de informações
sobre a proibição de exportação de 
mercúrio metálico, minério de cinábrio e
compostos de mercúrio, assim como sobre 
o armazenamento seguro de mercúrio 
metálico.

Justificação

A disponibilidade pública de informação tem provado ser extremamente importante para 
assegurar um elevado nível de protecção da saúde humana e do ambiente.

Alteração 11
Considerando 11 bis (novo)

(11 bis) Os Estados-Membros devem
estabelecer regras sobre as sanções 
aplicáveis às infracções ao disposto no 
presente regulamento e assegurar que as 
mesmas sejam aplicadas. Estas sanções 
devem ser eficazes, proporcionais e 
dissuasoras.

Justificação

Uma vez que o incumprimento do presente regulamento pode resultar em danos para a saúde 
humana e para o ambiente, deve ser estabelecido um procedimento prático e transparente de 
aplicação de sanções por incumprimento. 
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Alteração 12
Artigo 1

A exportação de mercúrio metálico (Hg, 
CAS RN 7439-97-6) da Comunidade é 
proibida a partir de 1 de Julho de 2011.

A exportação de mercúrio metálico (Hg, 
CAS RN 7439-97-6), minério de cinábrio
e compostos de mercúrio da Comunidade é 
proibida a partir de 1 de Janeiro de 2009.

Justificação

O mercúrio e os seus compostos são altamente tóxicos para as pessoas e os animais. Permitir 
a continuação das exportações de mercúrio criaria uma situação de vazio legal. Os 
comerciantes da UE poderiam simplesmente produzir ou comercializar compostos de 
mercúrio para exportação, o que incluiria algumas das maiores áreas de utilização mundial
de mercúrio. Uma proibição geral que inclua os compostos de mercúrio contribuirá para a 
redução das emissões e da quantidade de mercúrio em circulação. Além disso, uma proibição 
de exportações de minério de cinábrio e de compostos de mercúrio pode evitar que minerais e 
compostos com elevado teor de mercúrio sejam utilizados como matéria-prima para o 
processamento de mercúrio metálico.

A anterior Comissão e também a Presidência luxemburguesa propuseram uma proibição das 
exportações até 2008.  

Alteração 13
Artigo 1, parágrafo 1 bis (novo)

 É proibida a partir de 1 de Janeiro de 
2009 a exportação dos produtos que 
contêm mercúrio cuja venda ou 
distribuição está proibida na União 
Europeia.

Justificação

Os produtos que contêm mercúrio estão a ser crescentemente regulamentados na UE e em 
todo o mundo. Já não é moralmente aceitável que a UE exporte produtos que contêm 
mercúrio, e que são regulamentados na UE, para outros países em que esses produtos 
possam não estar ainda regulamentados. Estão disponíveis alternativas a custos razoáveis 
para praticamente todos os produtos que contêm mercúrio.

Alteração 14
Artigo 1 bis (novo)
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Artigo 1º bis
A importação pela Comunidade de 
mercúrio metálico (Hg, CAS RN 7439-97-
6), minério de cinábrio e compostos de 
mercúrio é proibida a partir de 1 de 
Janeiro de 2009.

Justificação

A proibição da importação de mercúrio pela Comunidade assegurará que as existências de 
mercúrio na UE sejam coerentes com a procura interna, as obrigações de armazenamento e 
as políticas de incentivo à recuperação de mercúrio a partir de resíduos e produtos.

Alteração 15
Artigo 2

A partir da data fixada no artigo 1°, o 
mercúrio metálico que já não seja utilizado 
na produção de cloro e de produtos 
alcalinos, o mercúrio obtido pela 
depuração de gás natural e o mercúrio 
obtido como subproduto das operações de 
extracção e fusão de metais não-ferrosos 
são armazenados, sem mudança de estado 
ou de concentração, de acordo com 
modalidades seguras para a saúde humana 
e o ambiente.

A partir da data fixada no artigo 1°, os 
Estados-Membros assegurarão que o 
mercúrio metálico que já não seja utilizado 
na produção de cloro e de produtos 
alcalinos ou que seja extraído do minério 
de cinábrio, o mercúrio recuperado pela 
depuração de gás natural e o mercúrio 
recuperado como subproduto das 
operações de extracção e fusão de metais 
não-ferrosos são armazenados, sem 
mudança de estado ou de concentração, de 
acordo com modalidades seguras para a 
saúde humana e o ambiente, em 
instalações apropriadas e equipadas para 
esse fim, acompanhados de uma 
avaliação de segurança e da respectiva 
licença, nos termos do presente 
regulamento.

Justificação

O mercúrio tem de ser armazenado de forma segura, que respeite as normas de boa gestão 
ambiental a longo prazo. Os Estados-Membros ou a indústria, como for mais apropriado, 
devem ser responsabilizados pelo armazenamento seguro do mercúrio metálico. Permitir a 
utilização de mercúrio extraído do minério de cinábrio significaria fazer entrar mais 
mercúrio no mercado, o que é contrário ao objectivo do presente regulamento, pelo que 
aquele deve ser igualmente armazenado.

Alteração 16
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Artigo 3, n.º 1, parágrafo 1

1. Em derrogação do n.º 3, alínea a), do 
artigo 5° da Directiva 1999/31/CE, o 
mercúrio metálico que seja considerado 
como um resíduo pode ser armazenado em 
condições de confinamento adequadas, 
num dos locais seguintes:

1. Em derrogação do n.º 3, alínea a), do 
artigo 5° da Directiva 1999/31/CE, o 
mercúrio metálico que seja considerado 
como um resíduo pode ser armazenado em 
condições de confinamento adequadas, 
num dos locais seguintes:

(a) minas de sal subterrâneas adaptadas à 
eliminação de resíduos;

(a) minas de sal subterrâneas adaptadas ao 
armazenamento temporário de mercúrio 
metálico antes da sua eliminação final 
nos termos do artigo 5º;

(b) instalações exclusivamente destinadas 
ao armazenamento temporário de mercúrio 
metálico antes da sua eliminação final e 
equipadas para este fim.

(b) instalações de superfície
exclusivamente destinadas ao 
armazenamento temporário de mercúrio 
metálico antes da sua eliminação final e 
equipadas para este fim.

Justificação

O facto de o mercúrio ser líquido e a questão de saber se as minas de sal poderão mantê-lo 
intacto, sem que os contentores de mercúrio acabem por verter ou libertar vapores, 
continuam a ser motivos de preocupação. De um ponto de vista ecológico, a eliminação é a 
opção preferível. No entanto, o armazenamento seguro pode ser necessário por razões 
económicas e técnicas, por um período limitado, a fim de se encontrar uma solução a longo 
prazo.

Alteração 17
Artigo 4

1. A avaliação da segurança, a realizar em 
conformidade com a Decisão 2003/33/CE, 
para o armazenamento numa mina de sal 
subterrânea adaptada ao armazenamento de 
resíduos deve cobrir, em particular, os 
riscos suplementares decorrentes da 
natureza e do comportamento a longo 
prazo do mercúrio metálico, bem como do 
seu confinamento.

1. A avaliação da segurança, a realizar em 
conformidade com a Decisão 2003/33/CE, 
para o armazenamento numa mina de sal 
subterrânea adaptada ao armazenamento
temporário de resíduos deve cobrir, em 
particular, os riscos suplementares 
decorrentes da natureza e do 
comportamento a longo prazo do mercúrio 
metálico, bem como do seu confinamento.

2. É realizada e apresentada à autoridade 
competente uma avaliação da segurança, 
que garanta um nível de protecção do 
ambiente equivalente ao assegurado pela 
Decisão 2003/33/CE, para o 
armazenamento temporário numa 

2. É realizada e apresentada à autoridade 
competente uma avaliação da segurança, 
que garanta um nível de protecção do 
ambiente equivalente ao assegurado pela 
Decisão 2003/33/CE, para o 
armazenamento temporário numa 
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instalação exclusivamente destinada ao 
armazenamento de mercúrio metálico e 
equipada para este fim.

instalação de superfície exclusivamente 
destinada ao armazenamento de mercúrio 
metálico e equipada para este fim.

3. A licença referida nos artigos 8.° e 9.° da 
Directiva 1999/31/CE para a mina de sal 
subterrânea ou para a instalação 
exclusivamente destinada ao 
armazenamento temporário de mercúrio 
metálico e equipada para este fim deve 
incluir requisitos relativos às inspecções 
visuais regulares dos contentores e à 
instalação de equipamento adequado de 
detecção de vestígios de vapor para 
detectar eventuais fugas.

3. A licença referida nos artigos 8.° e 9.° da 
Directiva 1999/31/CE para a mina de sal 
subterrânea ou para a instalação de 
superfície exclusivamente destinada ao 
armazenamento temporário de mercúrio 
metálico e equipada para este fim deve 
incluir requisitos relativos às inspecções 
visuais regulares dos contentores e à 
instalação de equipamento adequado de 
detecção de vestígios de vapor para 
detectar eventuais fugas. O mercúrio 
deverá ser recuperável para eliminação 
final segura, nos termos do artigo 5º.

Justificação

O facto de o mercúrio ser líquido e a questão de saber se as minas de sal poderão mantê-lo 
intacto, sem que os contentores de mercúrio acabem por verter ou libertar vapores, 
continuam a ser motivos de preocupação. De um ponto de vista ecológico, a eliminação é a 
opção preferível. No entanto, o armazenamento seguro pode ser necessário por razões 
económicas e técnicas, por um período limitado, a fim de se encontrar uma solução a longo 
prazo.

Alteração 18
Artigo 4 bis (novo)

Artigo 4º bis
A Comissão procede a uma revisão da 
avaliação de segurança referida na 
Decisão 2003/33/CE, a fim de assegurar a 
cobertura dos riscos decorrentes da 
natureza e do comportamento a longo 
prazo do mercúrio metálico e dos seus
contentores. Esta revisão deve estar 
concluída até....*.
* Seis meses antes da entrada em vigor da 
proibição de exportação.

Justificação

O armazenamento deverá ser controlado de forma muito rigorosa. Tendo em consideração a 
natureza particularmente tóxica e o comportamento a longo prazo do mercúrio metálico, é 
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necessária uma nova avaliação de segurança do armazenamento em devido tempo, antes da 
entrada em vigor da proibição.

Alteração 19
Artigo 4 ter (novo)

Artigo 4º ter
Durante o armazenamento temporário, a 
responsabilidade cabe ao proprietário da 
instalação de armazenamento. Os 
Estados-Membros devem criar um fundo 
que assegure a disponibilidade de 
recursos financeiros para a eliminação 
final segura do mercúrio. O fundo será 
criado com base numa contribuição 
financeira da indústria do cloro e 
produtos alcalinos proporcional à 
quantidade de mercúrio enviada para 
armazenamento temporário. Quando o 
mercúrio for enviado para eliminação 
final nos termos do artigo 5.º, os 
Estados-Membros devem assumir a 
responsabilidade administrativa e 
financeira da eliminação. 

Justificação

Uma vez que o mercúrio é particularmente perigoso, a questão da segurança continua a 
colocar-se durante o armazenamento temporário. Por isso, é essencial, de acordo com o 
princípio do poluidor-pagador, que a responsabilidade caiba aos proprietários das 
instalações de armazenamento. Os Estados-Membros devem assumir igualmente as suas 
responsabilidades e disponibilizar recursos financeiros com vista a uma eliminação final 
segura.

Alteração 20
Artigo 5

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

A Comissão organiza um intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e 
as partes interessadas até 30 de Junho de
2010.

Esse intercâmbio de informações examina, 
em particular, se é necessário alargar a 
proibição de exportação aos compostos de 

Esse intercâmbio de informações examina, 
em particular, a necessidade de alargar a 
obrigação de armazenamento ao mercúrio 
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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 
metálico e equipadas para este fim.

metálico proveniente de outras fontes e 
fixar prazos para o armazenamento numa 
mina de sal subterrânea ou em instalações
de superfície exclusivamente destinadas ao 
armazenamento temporário de mercúrio 
metálico e equipadas para este fim.

Justificação

Na elaboração da estratégia comunitária sobre o mercúrio e do presente regulamento foi 
mantida uma consulta permanente às partes interessadas. Estas partes interessadas, 
incluindo os Estados-Membros, a indústria e as ONG activas nos domínios do ambiente e da 
saúde, devem participar no intercâmbio de informações.

Alteração 21
Artigo 6, n.ºs 2 e 3

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 criam um registo 
de compradores, vendedores e 
comerciantes de mercúrio, minério de 
cinábrio e 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, nos seis meses 
subsequentes ao fim do período em 
referência. A Comissão publica estas
informações num relatório de síntese no 
ano subsequente à apresentação pelos 
Estados-Membros. A primeira compilação
de informações deverá cobrir os anos 
2007-2008 e ser apresentada pela 
Comissão até 30 de Junho de 2010. As 
informações serão fornecidas no formato 
a indicar pela Comissão, até...*.

3. As informações referidas no n.º 2 
contêm pelo menos dados sobre os 
elementos seguintes:

3. As informações referidas no n.º 2 
contêm pelo menos dados sobre os 
elementos seguintes:

(a) volumes, preços, país de origem e país 
de destino, assim como a utilização 
prevista do mercúrio metálico que entra ou 
sai da Comunidade;

(a) volumes, preços, país de origem e país 
de destino, assim como a utilização 
prevista do mercúrio metálico, minério de 
cinábrio e compostos de mercúrio que 
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entram ou saem da Comunidade;
(b) volumes, preços, país de origem e país 
de destino, assim como a utilização 
prevista do mercúrio metálico objecto de 
trocas comerciais intracomunitárias.

(b) volumes, preços, país de origem e país 
de destino, assim como a utilização 
prevista do mercúrio metálico, minério de 
cinábrio e compostos de mercúrio objecto 
de trocas comerciais intracomunitárias.
* Um ano após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Justificação

A introdução da proibição de exportações vai exigir também um sistema eficaz de 
monitorização, que garanta que o mercúrio não é enviado ilegalmente para os mercados 
mundiais. Deve existir um sistema de rastreamento do comércio, que registe todas as 
importações e exportações de mercúrio metálico e compostos de mercúrio entre os 
Estados-Memmbros e entre a UE e países terceiros nos quais não haja restrições a este 
comércio.

Alteração 22
Artigo 6 bis (novo)

Artigo 6º bis
Os Estados-Membros estabelecem as 
normas relativas às sanções aplicáveis às 
infracções ao disposto no presente 
regulamento e adoptam todas as medidas 
necessárias para garantir a respectiva
aplicação. Estas sanções devem ser 
eficazes, proporcionais e dissuasoras. Os 
Estados-Membros notificam destas 
disposições a Comissão até...* o mais 
tardar e notificam sem demora qualquer 
alteração subsequente que afecte as 
mesmas.
* Um ano após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Justificação

O presente artigo é uma disposição normalizada para sanções em caso de infracção.

Alteração 23
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Artigo 6 ter (novo)

Artigo 6º ter
A Comissão e os Estados-Membros
promovem e facilitam a sensibilização do 
público e asseguram a este a 
disponibilidade de informações sobre a 
proibição de exportação de mercúrio 
metálico, minério de cinábrio e compostos 
de mercúrio, assim como sobre o 
armazenamento seguro de mercúrio 
metálico.

Justificação

O maior acesso público à informação sobre a proibição de exportações de mercúrio metálico 
e compostos de mercúrio e a divulgação dessa informação contribuem para uma protecção 
mais eficaz da saúde humana e para um ambiente melhor.

Alteração 24
Artigo 7

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
5.° e 6.º.

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. O relatório 
será acompanhado, quando for caso 
disso, de propostas de revisão do presente 
regulamento.

Justificação

Depois de um determinado período de aplicação e de acordo com a alteração da data de 
proibição das exportações, a eficácia das medidas jurídicas propostas precisará de ser 
avaliada, com vista à elaboração de um relatório geral que contenha propostas de revisão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

O mercúrio e os seus compostos são altamente tóxicos para os seres humanos e, em especial, 
para o desenvolvimento do sistema nervoso das crianças. São igualmente nocivos para os 
ecossistemas e para a vida selvagem. Vista inicialmente como um problema grave, mas local, 
a poluição por mercúrio é hoje entendida como global, difusa e crónica. Doses elevadas
podem ser fatais para os seres humanos, mas mesmo doses relativamente pequenas podem ter 
graves efeitos adversos para o desenvolvimento neurológico e foram recentemente associadas 
a possíveis efeitos nocivos sobre os sistemas cardiovascular, imunitário e reprodutivo. O 
mercúrio retarda igualmente a actividade microbiológica no solo e é uma substância perigosa 
prioritária segundo a Directiva-Quadro relativa à água. No meio ambiente, o mercúrio pode 
transformar-se em metilmercúrio, que tem a capacidade de se bioacumular e concentrar nas 
cadeias alimentares, especialmente na cadeia alimentar aquática. O metilmercúrio ultrapassa 
rapidamente a barreira placental e a barreira hemato-encefálica.

Fornecimento na União Europeia

O mercúrio surge naturalmente no meio ambiente e existe em diferentes formas. Na sua forma 
pura, é conhecido como mercúrio “elementar” ou “metálico” (Hg(0)). Raramente se encontra 
na natureza como um metal puro e líquido, mas surge frequentemente em compostos e sais 
inorgânicos.
As principais fontes do fornecimento de mercúrio na União Europeia são:
- excedentes da indústria do cloro e produtos alcalinos quando esta se converte a processos 
isentos de mercúrio ou quando uma fábrica é encerrada;
- como subproduto de actividades mineiras e de fundição de metais não-ferrosos (zinco, 
cobre, chumbo, ouro, prata e outros minérios); se não for recuperado como mercúrio metálico, 
o subproduto destes processos pode ser o calomel (cloreto mercuroso), o que depende do 
processo de purificação;
- como subproduto da depuração do gás natural;
- como produto da reciclagem de produtos que contêm mercúrio (lâmpadas fluorescentes, 
baterias, amálgamas dentárias, equipamentos de medição e controlo, interruptores) e da 
transformação e processamento de resíduos;  
- existências acumuladas em anos anteriores por operadores e comerciantes como a 
MAYASA.
A maior mina de mercúrio do mundo está situada em Almadén, Espanha. A extracção do 
mercúrio em Almadén terminou em 2003, embora a empresa proprietária, a MAYASA, esteja 
a recolher e a comercializar internacionalmente (principalmente para países em 
desenvolvimento) o mercúrio das fábricas de cloro e produtos alcalinos desactivadas na 
Europa Ocidental, assim como mercúrio de outras origens.

A proposta da Comissão sobre a proibição de exportação de mercúrio e o 
armazenamento de excedentes de mercúrio na UE

Considerando o perigo representado pelo mercúrio e a existência de processos isentos de 
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mercúrio, a Comissão Oslo-Paris (OSPAR) recomendou, em 1990, que todas as fábricas de 
cloro e produtos alcalinos com base em células de mercúrio se convertessem a tecnologias 
isentas de mercúrio até 2010 (Decisão 90/3 da PARCOM). A Resolução do Parlamento 
Europeu sobre a estratégia comunitária sobre o mercúrio (Março de 2006) exorta a Comissão 
a assegurar a aplicação da Decisão 90/3 da PARCOM. Para além das actuais emissões de 
mercúrio das fábricas de cloro e produtos alcalinos com base em células de mercúrio, quando 
estas fábricas se convertem a tecnologias isentas de mercúrio, as grandes quantidades de 
mercúrio existentes nas suas células têm de ser geridas de forma apropriada do ponto de vista 
ambiental. Para impedir que estes excedentes de mercúrio invadam os mercados mundiais de 
matérias-primas, foi aprovada, em Outubro de 2006, uma proposta de regulamento relativo à
proibição de exportação de mercúrio metálico a partir de 1 de Julho de 2011. A proposta 
inclui disposições paralelas sobre o armazenamento seguro de excedentes de mercúrio 
provenientes, principalmente, de fábricas de cloro e produtos alcalinos com base em células 
de mercúrio, para impedir a sua revenda. Actualmente, existem na Europa cerca de 12 000 
toneladas de mercúrio em células. Para o fim referido, a Euro Cloro (a federação da indústria 
de cloro e produtos alcalinos da UE), solicitada pelo Parlamento Europeu, concordou em 
promover um acordo voluntário para o armazenamento de excedentes de cloro e produtos 
alcalinos com base em mercúrio, reconhecendo que este armazenamento será necessário.
É proposta uma obrigação de armazenamento obrigatório do mercúrio metálico já não
utilizado na indústria de cloro e produtos alcalinos, do mercúrio resultante, como subproduto,
da produção de metais não ferrosos e da depuração do gás natural. A obrigação de 
armazenamento deixa de fora, deliberadamente, o produto da reciclagem de produtos que 
contêm mercúrio.

Recomendações do relator

O relator acolhe favoravelmente a proposta da Comissão. No entanto, considera que devem 
ser feitas algumas alterações com vista a uma melhor protecção da saúde humana e do 
ambiente. Assim, o relator propõe uma série de alterações referentes, principalmente, aos 
seguintes aspectos:

Data da proibição das exportações
Dado que a UE exporta mais mercúrio do que qualquer outra região do mundo, uma proibição 
precoce da exportação, em conjunto com outras acções internacionais, reduziria 
significativamente os impactos desproporcionados da exposição ao mercúrio no mundo em 
desenvolvimento, provocados por abundantes fornecimentos de mercúrio. Até ao momento 
em que a proibição entre em vigor, o mercúrio da UE continuará a entrar no mercado, 
aumentando os riscos para a saúde humana e para o ambiente. A proibição proposta deverá, 
portanto, entrar em vigor o mais rapidamente possível, de preferência até 2009.
Projectos anteriores da Comissão, assim como a Presidência luxemburguesa, tinham proposto 
2008 para a entrada em vigor da proibição.

Âmbito da proibição de exportação de mercúrio
Para manter o Regulamento justo e simples, os compostos de mercúrio devem ser abrangidos 
pela proibição de exportação. Os compostos de mercúrio (excepto o sulfureto de mercúrio) 
são classificados como tóxicos a partir de 0,5% e, no caso de algumas substâncias específicas, 
a partir de um limiar ainda mais baixo.
O relator apoia a inclusão dos compostos de mercúrio no âmbito da proibição de exportação.
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Existe uma justificada preocupação de que o mercúrio possa ser exportado como composto de 
mercúrio produzido, por exemplo, durante operações de extracção e fusão de materiais 
não-ferrosos (como calomel Hg2Cl2), para outros países e convertido aí em mercúrio 
elementar para novas utilizações. Na opinião do relator, uma proibição de exportação geral 
que inclua os compostos de mercúrio irá contribuir para a redução das emissões e da 
quantidade de mercúrio em circulação. Além disso, uma proibição de exportação de 
compostos de mercúrio pode evitar que compostos com elevado teor de mercúrio sejam 
utilizados como matéria-prima para o processamento de mercúrio metálico. Isto pode evitar 
uma possível lacuna no Regulamento.
Ademais, uma proibição de exportação de minério de cinábrio pode evitar que minérios e 
compostos com elevado teor de mercúrio sejam utilizados como matéria-prima para 
processamento de mercúrio metálico. Os produtos que contêm mercúrio, que estão sujeitos a 
restrições de utilização e comercialização na UE, devem ser igualmente abrangidos pela 
proibição. A UE não deve ter dois pesos e duas medidas. Os produtos que contêm mercúrio 
que são proibidos na UE não devem ser exportados para países onde possam não estar ainda 
regulamentados. 
O Parlamento Europeu (Março de 2006) instou a que a proibição de exportação incluísse 
compostos de mercúrio e outros produtos com mercúrio que já são, ou serão em breve, 
sujeitos a restrições de uso e comercialização na UE.

Importações de mercúrio
O relator é da opinião de que a CE deve considerar a possibilidade de uma proibição das 
importações de mercúrio, tendo em vista assegurar que os fornecimentos de mercúrio à UE
sejam coerentes com a procura aí existente, as obrigações de armazenamento e as políticas de 
incentivo à recuperação de mercúrio de resíduos e produtos. Não faz qualquer sentido que, 
por um lado, se armazene mercúrio com origem na UE e, ao mesmo tempo, se importe 
mercúrio para utilização justificada na UE.

Sistema de rastreamento do comércio
Deverá ser criado um sistema para rastrear regularmente as importações e exportações de 
mercúrio e compostos de mercúrio de e para a UE e o respectivo comércio interno. O 
Parlamento Europeu (Março de 2006) instou a que se tomassem medidas que permitissem 
assegurar a rastreabilidade do mercúrio antes de a proibição das exportações ser introduzida.
O sistema de rastreamento assegurará a transparência do comércio e permitirá que quaisquer 
tendências contrárias às intenções e à eficácia da proibição sejam facilmente avaliadas pela 
Comissão e pelas partes interessadas.
Os Estados-Membros devem prestar regularmente informação à Comissão, que a deverá 
tornar pública.

Armazenamento seguro e sustentável para os excedentes de mercúrio
Os excedentes de mercúrio precisarão de ser armazenados/eliminados. Todos os excedentes 
de mercúrio deverão ser finalmente eliminados de forma segura e respeitadora do ambiente.
O armazenamento de mercúrio metálico em minas de sal suscita grandes preocupações em 
termos de segurança ambiental a longo prazo. O facto de o mercúrio ser líquido e a 
possibilidade de as minas de sal não o manterem intacto, de os contentores de mercúrio 
poderem vir a ter fugas ou libertar vapores, continuam a ser motivos de preocupação.
O mercúrio extraído do minério de cinábrio deverá ser igualmente armazenado, dado que
permitir a utilização de mercúrio extraído do minério de cinábrio implicaria trazer mais 
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mercúrio para o mercado, o que contraria o objectivo do presente Regulamento. 
O relator defende que, até se desenvolverem e serem inteiramente avaliadas técnicas de 
eliminação seguras, deve-se prosseguir com o armazenamento temporário de mercúrio 
metálico, como prelúdio da sua eliminação permanente. O volume do mercúrio em questão é 
bastante pequeno, em termos relativos. Dada a sua elevada densidade, as cerca de 12 000 
toneladas de excedentes de mercúrio da indústria de cloro e produtos alcalinos terão um 
volume aproximado de mil metros cúbicos.
Deve ser estabelecido um quadro de condições mínimas para o armazenamento, assegurando 
uma monitorização contínua, normas mínimas de segurança, informação regular e 
transparente, elaboração antecipada de planos e projecções, garantia de entrega e sanções por 
incumprimento.
De acordo com o princípio do poluidor-pagador, a responsabilidade durante o armazenamento 
temporário deverá continuar a ser do proprietário da instalação de armazenamento.
Os Estados-Membros deverão assumir a responsabilidade administrativa e financeira da 
eliminação final segura. 

O Parlamento Europeu (Março de 2006) solicitou a adopção de medidas juridicamente 
vinculativas destinadas a garantir que todo o mercúrio proveniente da indústria do cloro e 
produtos alcalinos não volte a ser posto em circulação e que seja armazenado em segurança,
em locais fiáveis, submetidos a uma monitorização permanente e situados em pontos que 
permitam, em caso de necessidade, uma intervenção imediata e eficaz. Além disso, exigiu 
normas de segurança mínimas, apresentação de relatórios regulares e transparentes, 
elaboração antecipada de planos e projecções, penalidades e sanções e sublinhou a relevância 
da aplicação do princípio do poluidor-pagador, designadamente, no que se refere ao 
armazenamento de excedentes de mercúrio, e que os sectores industriais responsáveis pela 
produção de mercúrio deveriam contribuir para o financiamento da armazenagem segura do 
mercúrio excedentário.


