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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 relativo à 
exportação e importação de produtos químicos perigosos
(COM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(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)0745)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 1 do artigo 175º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0439/2006),

– 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 o parecer 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 Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Artigo 7, nº 6

6. As obrigações estabelecidas nos nºs 2, 3 
e 4 cessarão quando se verificarem as 
seguintes condições:

6. As obrigações estabelecidas nos nºs 2, 3 
e 4 cessarão quando se verificarem as 
seguintes condições:

(a) O produto químico passou a estar 
sujeito ao procedimento PIC; 

(a) O produto químico passou a estar 
sujeito ao procedimento PIC; 

(b) O país importador, parte na Convenção, 
enviar uma resposta ao Secretariado, de 
acordo com o estabelecido no nº 2 do 
artigo 10º da Convenção, indicando se 

(b) O país importador, parte na Convenção, 
enviar uma resposta ao Secretariado, de 
acordo com o estabelecido no nº 2 do 
artigo 10º da Convenção, indicando se 

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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consente ou não a importação desse 
produto químico; 

consente ou não a importação desse 
produto químico; 

(c) A Comissão foi informada da resposta 
pelo Secretariado e transmitiu essa 
informação aos Estados-Membros.

(c) A Comissão foi informada da resposta 
pelo Secretariado e transmitiu essa 
informação aos Estados-Membros.

O primeiro parágrafo não é aplicável 
quando o país importador, parte na 
Convenção, exigir explicitamente, na sua 
decisão de importação ou de outro modo, 
o prosseguimento da notificação de 
exportação pelas partes exportadoras.
As obrigações estabelecidas nos nºs 2, 3 e 
4 cessarão igualmente quando se 
verificarem as seguintes condições:
(a) A autoridade pertinente da parte 
importadora ou do outro país importador 
dispensa ser notificada antes da exportação 
do produto químico; 

(c bis) A autoridade pertinente da parte 
importadora ou do outro país importador 
dispensa ser notificada antes da exportação 
do produto químico; 

(b) A Comissão recebeu essa informação 
do Secretariado ou da autoridade pertinente 
da parte importadora ou do outro país 
importador e transmitiu-a aos 
Estados-Membros e disponibilizou-a na 
Internet.

(c ter) A Comissão recebeu essa 
informação do Secretariado ou da 
autoridade pertinente da parte importadora 
ou do outro país importador e transmitiu-a 
aos Estados-Membros e disponibilizou-a 
na Internet.

A alínea a) não é aplicável quando o país 
importador, parte na Convenção, exigir 
explicitamente, na sua decisão de 
importação ou de outro modo, o 
prosseguimento da notificação de 
exportação pelas partes exportadoras.

Justificação

A referência ao "primeiro parágrafo" não é suficientemente clara. A alteração proposta 
prefere falar da "alínea a)". É mais lógico pôr este texto no final do nº 6, para que a frase "As 
obrigações estabelecidas ... as seguintes condições" possa ser suprimida.

Alteração 2
Artigo 13, nº 7

7. Após consulta da Comissão, a 
autoridade nacional designada do 
exportador pode decidir o prosseguimento 
da exportação se, na sequência de todos os 

7. Após consulta da Comissão, a 
autoridade nacional designada do 
exportador pode decidir o prosseguimento 
da exportação se, na sequência de todos os 
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esforços razoáveis, não for recebida 
qualquer resposta a um pedido de 
consentimento explícito, em conformidade 
com a alínea a) do nº 6, num dos seguintes 
prazos:

esforços razoáveis, não for recebida 
qualquer resposta a um pedido de 
consentimento explícito, em conformidade 
com a alínea a) do nº 6, num prazo de 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.

(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;
(b) 90 dias, em todos os restantes casos.

Justificação

Esta nova disposição é tão flexível que não corresponde ao objectivo do presente 
regulamento, que é o de proteger os Estados que sejam menos capazes, ou mesmo incapazes, 
de proceder à avaliação dos produtos químicos perigosos, Nestes casos, não deveria haver 
consentimento tácito. A fim de evitar importações incontroladas de produtos químicos 
perigosos (interditos ou estritamente limitados na UE) em países terceiros, propõe-se 
restringir parcialmente o âmbito desta nova disposição.

Alteração 3
Artigo 13, nº 8, parágrafos 1, 2 e 3

8. O período de eficácia de cada 
consentimento explícito obtido em 
conformidade com a alínea a) do nº 6, ou 
de cada derrogação concedida em 
conformidade com o nº 7, será objecto de 
revisão periódica pela Comissão, em 
consulta com os Estados-Membros em 
causa, nos seguintes termos:

8. O período de eficácia de cada 
consentimento explícito obtido em 
conformidade com a alínea a) do nº 6, ou 
de cada derrogação concedida em 
conformidade com o nº 7, será objecto de 
revisão periódica pela Comissão, em 
consulta com os Estados-Membros em 
causa, nos seguintes termos:

(a) No respeitante a cada consentimento 
explícito obtido em conformidade com a 
alínea a) do nº 6, será necessário um novo 

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

consentimento explícito até ao final do 
terceiro 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) do nº 7 sê-lo-á por um período máximo 
de dois anos civis, após o qual é necessário 
um consentimento explícito; 

(b) Excepto se for entretanto recebida uma 
resposta ao pedido, cada derrogação 
concedida em conformidade com o nº 7 
sê-lo-á por um período máximo de doze 
meses, 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; 
Nos casos referidos nas líneas a) e b), as 
exportações podem, contudo, prosseguir 
após o termo do período pertinente, na 
pendência de resposta a 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 
verificarem as condições estabelecidas na 
alínea a) do nº 7, na sequência de um 
novo pedido de consentimento explícito.

Justificação

Esta nova disposição é tão flexível que não corresponde ao objectivo do presente 
regulamento, que é o de proteger os Estados que sejam menos capazes, ou mesmo incapazes, 
de proceder à avaliação dos produtos químicos perigosos, Nestes casos, não deveria haver 
consentimento tácito. A fim de evitar importações incontroladas de produtos químicos 
perigosos (interditos ou estritamente limitados na UE) em países terceiros, propõe-se 
restringir parcialmente o âmbito desta nova disposição.

Alteração 4
Artigo 19, nº 3, parágrafo introdutório

3. No respeitante à transmissão de 
informações ao abrigo do presente 
regulamento, sem prejuízo da Directiva 

3. No respeitante à transmissão de 
informações ao abrigo do presente 
regulamento, sem prejuízo da Directiva 
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90/313/CEE do Conselho, as seguintes 
informações não serão consideradas 
confidenciais:

90/313/CEE do Conselho, pelo menos as 
seguintes informações não serão 
consideradas confidenciais:

Justificação

As informações que não as enumeradas no nº 3 do artigo 19º poderão também ser 
consideradas não confidenciais. A fim de dissipar quaisquer mal-entendidos, propõe-se 
especificar claramente que a lista prevista neste número não é limitativa.

Alteração 5
Artigo 22, nº 4, parágrafos 2 e 3

A inclusão no anexo V de um produto 
químico abrangido pelo Regulamento (CE) 
nº 850/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho será sujeita ao mesmo 
procedimento.

A inclusão no anexo V de um produto 
químico abrangido pelo Regulamento (CE) 
nº 850/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho ou de qualquer outro produto 
químico será sujeita ao mesmo 
procedimento.

Quaisquer outras alterações ao anexo I, 
incluindo a modificação de entradas 
existentes, bem como as alterações aos 
anexos II, III, IV e VI e a modificação de 
entradas existentes no anexo V, serão 
adoptadas de acordo com o procedimento a 
que se refere o nº 2 do artigo 24º.

Quaisquer outras alterações ao anexo I, 
incluindo a modificação de entradas 
existentes, bem como as alterações aos 
anexos II, III, IV e VI e a modificação de 
entradas existentes no anexo V, serão 
adoptadas de acordo com o procedimento 
regulamentar com controlo a que se refere 
o nº 3 do artigo 24º.

Justificação

A primeira modificação implica que os produtos químicos que não os poluentes orgânicos 
persistentes possam também ser incluídos no anexo V (por exemplo, proibição de exportação 
de mercúrio), que é actualmente objecto de co-decisão.

A segunda modificação dá ao PE e ao Conselho o direito de controlo, o que é importante na 
perspectiva de futuras propostas de modificação dos principais anexos.

Alteração 6
Artigo 24, nº 1

1. A Comissão será assistida pelo Comité 
instituído pelo artigo 29º da Directiva 
67/548/CEE.

A Comissão será assistida pelo Comité 
instituído pelo artigo 133º do 
Regulamento (CE) nº 1907/2006 do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de Dezembro de 2006, relativo ao registo, 
avaliação, autorização e restrição de 
substâncias químicas (REACH), que cria 
a Agência Europeia das Substâncias 
Químicas1.
1 JO L 396 de 30.12.2006, p. 1. Corrigenda no JO 
L 136 de 29.5.2007, p. 3.

Justificação

O artigo 24º propõe a manutenção do comité estabelecido pelo artigo 29º da Directiva
67/548/CEE. Ora, de acordo com a proposta de regulamento relativa ao Sistema Geral 
Harmonizado (COM(2007)355 de 27 de Junho de 2007), o mandato deste comité expirará em 
2010. Entretanto, já existe um comité instituído pelo artigo 133º do regulamento REACH 
(CE) n° 1907/2006. Para antecipar o futuro, é preferível recorrer ao comité previsto no 
regulamento REACH.

Alteração 7
Anexo I, parte 1, quadro, linha 15

Texto da Comissão

Compostos de 
arsénio

p(2) sr

Alterações do Parlamento

Arsénio e compostos 
de arsénio

p(2) sr

Justificação

Também o arsénio propriamente dito deve ser referido no presente anexo.

Alteração 8
Anexo I, parte 1, quadro, linha 28 bis (nova)

Alterações do Parlamento

Clordecone 143-50-0 205-601-3 p(2) sr
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Justificação

O produto químico "clordecone" figura no anexo IV do Regulamento (CE) n° 850/2004
relativo aos POP e deveria, no mínimo, ser incluído na parte i do anexo I do presente 
regulamento. Como não existe uma avaliação do impacto do clordecone, este produto não 
pode ser incluído na parte 2 do anexo I (lista que inclui produtos químicos elegíveis para 
uma notificação PIC).

Alteração 9
Anexo I, parte 1, quadro, linha 61 bis (nova)

Alterações do Parlamento

Hexabromobifenilo 36355-01-8 252-994-2 p(2) sr

Justificação

O produto químico "Hexabromobifenilo" figura no anexo IV do Regulamento (CE) n° 
850/2004 relativo aos POP e deveria, no mínimo, ser incluído na parte i do anexo I do 
presente regulamento. Como não existe uma avaliação do impacto do hexabromobifenilo, 
este produto não pode ser incluído na parte 2 do anexo I (lista que inclui produtos químicos 
elegíveis para uma notificação PIC).

Alteração 10
Anexo I, parte 1, quadro, linha 68

Texto da Comissão

Compostos de 
mercúrio, incluindo 
compostos inorgânicos 
de mercúrio, 
compostos de 
alquilmercúrio e 
compostos de 
alquiloxialquil e 
arilmercúrio

10112-91-1, 
21908-53-2 e 

outros

233-307-5, 
244-654-7 e 

outros

2827 39 80, 
2825 90 50 e 
outros

p(1)- p(2) b - sr Consultar a 
circular PIC em 
www.pic.int/

Alterações do Parlamento

Mercúrio e compostos 
de mercúrio, incluindo 
compostos inorgânicos 
de mercúrio, 
compostos de 
alquilmercúrio e 

10112-91-1, 
21908-53-2 e 

outros

233-307-5, 
244-654-7 e 

outros

2827 39 80, 
2825 90 50 e 
outros

p(1)- p(2) b - sr Consultar a 
circular PIC em 
www.pic.int/
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compostos de 
alquiloxialquil e 
arilmercúrio

Justificação

Também o metal mercúrio deve ser referido neste anexo. 

Alteração 11
Anexo I, parte 3, quadro, linha 20

Texto da Comissão

Compostos de mercúrio, 
incluindo compostos 
inorgânicos de mercúrio, 
compostos de alquilmercúrio e 
compostos de alquiloxialquil e 
arilmercúrio

Pesticida

Alterações do Parlamento

Mercúrio e compostos de 
mercúrio, incluindo compostos 
inorgânicos de mercúrio, 
compostos de alquilmercúrio e 
compostos de alquiloxialquil e 
arilmercúrio

Pesticida

Justificação

Também o metal mercúrio deve ser referido neste anexo.

Alteração 12
Anexo V, linha 1 bis (nova)

Alterações do Parlamento

Mercúrio EC No 231-106-7, CAS No 7439-97-6, 
CN código 280540

Justificação

Esta lista deve ser completada e actualizada, o que implica a adição à lista de produtos 
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químicos que se sabe virem a ser objecto de uma interdição comunitária de exportação numa 
data conhecida antecipadamente, como, por exemplo, o mercúrio. É já claro que este metal 
será objecto de uma interdição de exportação num futuro próximo (e mesmo provavelmente 
antes da entrada em vigor do presente regulamento).
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Antecedentes

A Convenção de Roterdão relativa ao Procedimento de Prévia Informação e Consentimento 
para determinados Produtos Químicos e Pesticidas Perigosos no Comércio Internacional foi 
aprovada em Setembro de 1998 e entrou em vigor em 24 de Fevereiro de 2004. O 
Regulamento (CE) nº 304/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro de 
2003, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos1 dá aplicação à 
Convenção de Roterdão.

A Comissão considerou ser necessário interpor uma acção contra o Conselho e o Parlamento 
Europeu junto do Tribunal de Justiça por não estar de acordo com a modificação da base 
jurídica (ambiente em vez de política comercial comum). No seu acórdão de 10 de Janeiro de 
2006, o Tribunal de Justiça anulou o Regulamento, porque este deveria ter uma dupla base 
jurídica: o artigo 133º e o nº 1 do artigo 175º do Tratado2. O Tribunal determinou igualmente 
que os efeitos desse Regulamento sejam mantidos até à adopção, num prazo razoável, de um 
novo regulamento assente nas bases jurídicas adequadas. A Comissão Europeia apresentou, 
consequentemente, uma nova proposta de regulamento, baseado na dupla base jurídica acima 
referida. Propôs simultaneamente, à luz de um relatório sobre a experiência processual 
adquirida até à data, que se incluam na proposta algumas modificações de ordem técnica.

2. Conteúdo da proposta da Comissão Europeia

Na sua essência, o texto é idêntico ao Regulamento (CE) nº 304/2003, à excepção da dupla 
base jurídica e de algumas modificações de fundo e/ou técnicas com base num relatório de 
aplicação (COM(2006)747).

O regulamento dá aplicação à Convenção de Roterdão para a Comunidade Europeia. Tem 
como objectivo promover a partilha de responsabilidades entre as partes no que respeita ao 
comércio internacional de produtos químicos severamente restringidos ou interditos noutros 
lugares. Os países em questão são sensibilizados através do intercâmbio de informações e da 
obrigação de uma tomada de decisões a nível nacional sobre a admissibilidade das 
importações e exportações destes produtos químicos. O regulamento contém anexos que 
enumeram as substâncias perigosas: as exportações destas substâncias são objecto de uma 
comunicação anual aos países importadores. Para algumas destas substâncias, e anteriormente 
a qualquer exportação, deve obter-se a autorização expressa do país importador. É a isso que 
se chama o procedimento PIC que deriva da expressão inglesa prior informed consent.

Para uma boa compreensão deste regulamento, é importante assinalar a existência de quatro 
categorias de produtos:

1. "«Produto químico sujeito a notificação de exportação», qualquer produto químico 
proibido ou severamente restringido na Comunidade, numa ou mais categorias ou 
subcategorias, e qualquer produto químico sujeito ao procedimento PIC enumerado na 
parte 1 do anexo I do Regulamento;

  
1 JO L 67 de 6.3.2003, p. 1.
2 Processo C-178/03.
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2. "Produto químico passível de notificação PIC», qualquer produto químico proibido ou 
severamente restringido na Comunidade ou num Estado-Membro, numa ou mais 
categorias. Os produtos químicos proibidos ou severamente restringidos na 
Comunidade, numa ou mais categorias, são enumerados na parte 2 do anexo I do 
presente Regulamento;

3. "Produto químico sujeito ao procedimento PIC», qualquer produto químico enumerado 
na parte 3 do anexo I do presente regulamento (e no anexo III da Convenção de 
Roterdão) e ao qual se aplica o procedimento PIC no âmbito da Convenção de 
Roterdão;

4. Produtos químicos e artigos cuja exportação seja proibida e que figuram no anexo V do 
regulamento. 

Só a categoria 3 figura na Convenção de Roterdão. As outras provêm de outros textos 
legislativos comunitários e antecipam eventuais alargamentos do âmbito de aplicação da 
Convenção. Pode igualmente dizer-se que, entre a categoria 1 e a categoria 4 o regime é cada 
vez mais estrito.

É lógico que a UE, nesse domínio, adopte medidas de maior alcance do que estava previsto 
para a Convenção de Roterdão. Actualmente, 39 substâncias, sujeitas ao procedimento PIC, 
figuram no Anexo 3 da Convenção de Roterdão. Isso quer, portanto, dizer que alguns países 
podem recusar a importação destas substâncias. Após 2004, nenhuma substância foi 
acrescentada à lista. No próximo ano, é provável que os pesticidas endossulfanos e 
tributilestanho (TBT), um biocida, sejam acrescentados à lista. Dentro de dois anos, quatro 
outras substâncias serão, sem dúvida, acrescentadas: a benzidina e os seus sais, endrina,
metamidofos e mirex. Uma lista de 160 substâncias químicas está ainda pendente de uma 
tomada de decisão, mas este processo é longo e difícil. Assim, após várias tentativas , o 
amianto branco (crisotilo) não pôde ser incluído na lista dos produtos sujeitos ao 
procedimento PIC.

As principais modificações introduzidas pela proposta da Comissão no regulamento em vigor 
são as seguintes: 

1. Alteração da base jurídica: o nº 1 do artigo 175º do Tratado CE "Ambiente" é substituída 
por uma dupla base jurídica: artigo 133º do Tratado CE (política comercial comum) e nº 1 do 
artigo175º (ambiente);

2. Modificação da definição de exportador para incluir no âmbito de aplicação do 
regulamento os exportadores não estabelecidos na UE mas que exportam a partir desta;  

3. Adaptação das disposições relativas ao consentimento explícito, a fim de permitir a 
exportação quando pedidos de consentimento explícito para a importação de um produto não 
receberem resposta em tempo útil; 

4. Transferência da responsabilidade dos Estados-Membros para a Comissão no que respeita 
à obtenção de uma decisão de importação de países terceiros;

5. Introdução de instrumentos que visem facilitar os serviços das alfândegas na aplicação 
das disposições relativas às exportações: introdução de códigos únicos NC (Nomenclatura 
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Combinada), possibilidades de sinalização na pauta integrada das comunidades europeias 
(TARIC), que contém todas as medidas comunitárias relativas às pautas aduaneiras, medidas 
no domínio do comércio e da agricultura aplicáveis às trocas comerciais, assim como um 
módulo aduaneiro no sítio Internet da Agência Europeia dos Produtos Químicos que permite 
aos funcionários aduaneiros verificar se o regulamento é respeitado.

O ponto 1 é uma consequência inevitável do acórdão do tribunal. Os outros pontos são, na sua 
maior parte, modificações técnicas na sequência do relatório de avaliação referido.

3. Observações sobre a proposta da Comissão

É importante, tanto a nível mundial como a nível europeu, que se adopte uma regulamentação 
para garantir um elevado nível de protecção do ambiente e da saúde pública. Os problemas 
relacionados com o comércio internacional de substâncias perigosas exigem-no. A proposta 
da Comissão contribui para o reforço das infra-estruturas políticas nos países menos 
desenvolvidos, o que permitirá contrariar a utilização irresponsável de produtos químicos, 
com todas as suas consequências negativas para o ambiente, a economia e as condições de 
trabalho.

O relator subscreve a maior parte das modificações propostas. Apenas a alteração relativa às 
disposições relativas ao consentimento explícito a fim de tornar possível as exportações 
suscita algumas reservas da sua parte. Além disso, a proposta não está inteiramente de acordo 
com o regulamento REACH.

3.1 Autorização do transporte sem consentimento explícito

De um ponto de vista económico, a situação actual, nomeadamente a ausência de resposta por 
parte dos importadores, prejudica os importadores europeus quando se trata de produtos 
enumerados na parte 2 do anexo I. Para estas substâncias, a regulamentação europeia prevê o 
procedimento PIC, mas elas não se inserem ainda no âmbito da Convenção de Roterdão. Para 
estes produtos, a UE tem exigido até agora (portanto, também no actual regulamento) o 
consentimento explícito dos países importadores. Os exportadores de países fora da UE 
podem fornecer estes produtos sem ter necessidade do consentimento prévio do país 
importador. 

A proposta da Comissão visa permitir a realização, em tempo útil, de exportações na ausência 
de consentimento explícito, o que permite aos exportadores europeus de produtos químicos 
que, na Europa, são objecto de limitações estritas exportar mais facilmente estes produtos. Se 
um país importador não conseguir dar a sua resposta num prazo de 90 dias, podem efectuar-se 
exportações durante 12 meses. Após este prazo, o consentimento deverá ser de novo 
solicitado. O inconveniente deste processo mais flexível é que um país que não consiga reagir 
num prazo de 90 dias deixará de estar protegido contra as importações de uma substância que, 
na UE, está estritamente regulamentada. Do ponto de vista da protecção do ambiente, esta 
situação não é desejável e não é esse o resultado pretendido. Acontece que o ponto de partida 
deveria ser que se deve ter em conta a necessidade de proteger os países menos 
desenvolvidos. Podemos defender dois critérios relativamente aos quais as autoridades 
nacionais competentes podem, no final de um período de não resposta, decidir uma 
exportação: a existência de uma avaliação e de uma autorização do produto no país 
importador e o facto de o país importador ser membro da OCDE. No entanto, o relator 
considera não ser aceitável o argumento segundo o qual a exportação se torna possível se uma 
importação do produto já tiver tido lugar sem que o país em questão tenha tomado medidas 
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regulamentares ou legislativas, dado que o objectivo da regulamentação é promover medidas 
de intervenção nos países menos desenvolvidos. 

3.2 Ligação com outros textos legislativos

É importante que as interdições ou restrições de utilização de substâncias químicas, na 
sequência da adopção ou da adaptação de directivas e/ou de regulamentos, sejam integradas 
no presente regulamento. As listas de produtos químicos devem ser completas. Especialmente 
no caso dos seguintes textos legislativos da UE, impõe-se investigar se os produtos químicos 
visados devem ou não ser incluídos nos anexos do presente regulamento:

• Regulamento POP (CE) nº 850/2004, Anexo IV

• Regulamento REACH (CE) nº 1907/2006, Anexo XVII

• Directiva 67/548/EEG, Anexo I.


