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REUNIÃO DO COMITÉ TDG DA COMISSÃO 
EUROPEIA 
Bruxelas, 6 de Março de 2006 
 
A reunião, em que a signatária participou em substituição do representante oficial de Portugal, Engº 
José Alberto Franco, teve lugar no centro Borschette, com a presença de representantes de 22 
Estados-membros (todos, à excepção de Chipre, da Estónia e da Grécia), da Bulgária, da Roménia, da 
Noruega e da Suíça, como observadores, e ainda de 4 organizações não governamentais (ECTA, EIGA, 
FECC e IRU). 
 
A reunião foi presidida pelo Senhor Wolfgang Elsner, Chefe da Unidade J4 - Transporte de Mercadorias 
Perigosas e Segurança Intermodal, coadjuvado pelos senhores Erkki Laakso e Fernando Ferreira, da 
referida Unidade. 
 
A abordagem da ordem de trabalhos (cf. anexo 1) iniciou-se com a respectiva adopção, seguindo-se a 
aprovação da Acta da anterior sessão do Comité, realizada em 16 de Dezembro de 2005. Para o ponto 
5 da agenda, a Alemanha, a Letónia e a Suécia manifestaram interesse em discutir assuntos 
relacionados com o transporte de mercadorias perigosas e não incluídos na ordem do dia.  
 
Referem-se seguidamente os principais assuntos tratados na reunião: 
 
1. A Comissão fez um breve ponto da situação dos trabalhos do grupo ad-hoc (GT) criado no âmbito 

da reunião comum RID/ADR com o objectivo de rever o Capítulo 6.2 à luz das disposições da 
Directiva 1999/36/CE (Directiva TPED), relativa a equipamentos sob pressão transportáveis. 

 
2. Foi referida uma reunião do citado GT realizada em Fevereiro p.p., em que foi discutido um primeiro 

texto para o novo capítulo 6.2 do RID/ADR, contendo disposições sobre sistemas de avaliação da 
conformidade, papel das autoridades competentes e reconhecimento mútuo de certificados e de 
organismos de inspecção. No que se refere a prazos, prevê-se a submissão de um relatório de 
progresso do GT à Reunião Comum RID/ADR de Março e a apresentação de uma proposta de 
capítulo 6.2 na reunião de Setembro.  

 
3. No ponto 3 da ordem de trabalhos foi abordado o tema central da reunião, ou seja, a continuação 

dos trabalhos preparatórios da chamada directiva TDG - directiva única sobre transporte de 
mercadorias perigosas, construída a partir das Directivas quadro ADR e RID e que também incluirá 
o transporte por vias navegáveis interiores.  

 
4. Foi tomado como base um documento distribuído antecipadamente pela Comissão (cf. anexo 2), em 

formato que evidenciava a versão submetida à anterior reunião do Comité (versão 4), bem como a 
versão 5, resultante da discussão havida e dos contributos de alguns EM enviados à Comissão após 
a reunião de Dezembro passado, com incidência nos artigos 1º a 5º do Projecto. 

 
5. A discussão processou-se, artigo a artigo, a partir do artigo 6º. Deste debate, salientam-se os pontos 

mais controversos:  
 

• Necessidade de prever a possibilidade de derrogações a partir do momento em que a Directiva 
TDG seja aprovada e também no futuro; 
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• Distinção entre os requisitos para obtenção e renovação de derrogações permanentes e 
temporárias, tema que levou à preparação, pela delegação inglesa, de um texto para o artigo 
6.3, o qual não conseguiu obter a concordância dos presentes, não se conseguindo chegar a 
qualquer conclusão; A Comissão pediu aos EM que procedessem à revisão das derrogações em 
vigor relativas a transportes locais e a pequenas quantidades, para transporte rodoviário e para 
transporte ferroviário, com a finalidade de incluir nos Anexos I.3 e II.3 da directiva TDG, 
(relativos respectivamente às disposições nacionais no modo rodoviário e no modo ferroviário) 
apenas as derrogações que manterão a sua utilidade depois de 2009. 

• Possibilidade de as autoridades dos EM concederem derrogações nacionais para “ensaio” de 
novas soluções tecnológicas, que o Reino Unido considerou, em desacordo com o entendimento 
da Comissão, não estar coberta pelo 6.12 da versão 5, dado que aí se referem derrogações 
“individuais” e bem limitadas no tempo. Também neste ponto, não houve acordo quanto à 
solução a consagrar no texto. 

• No que se refere aos anexos, foi discutida a necessidade de manter disposições transitórias 
sobre a temperatura de referência para o transporte de gases liquefeitos em certas zonas 
climáticas, que se encontram em 4 do Anexo I.2 e em 5 do Anexo II.2, tendo a Comissão ficado 
de aclarar se, no quadro da directiva TPED, esse problema não estaria já ultrapassado, como 
defendeu a delegação alemã. 

• Também a inclusão no Anexo II, em II.2, de uma referência à possibilidade de a França e o 
Reino Unido fixarem disposições diferentes das do RID para os transportes no Canal da Mancha 
suscitou a discussão sobre se se trataria de uma disposição transitória ou se, pelo contrário, não 
deveria ficar incluída em II.3 como disposição nacional para os dois EM envolvidos. Foi 
entendido que, logo que entrem em vigor as novas disposições do Capítulo 1.9 do RID/ADR, a 
referida cláusula da directiva deixará de ter sentido e será suprimida, pelo que deve, por agora, 
ser enquadrada em II.2. 

• Foi discutida a possibilidade de um EM aplicar disposições diferentes das do RID aos vagões 
que circulem no seu território se estes forem provenientes de estados membros da OSJD que 
não são membros da COTIF (cf. Anexo II, 8). A Comissão clarificou que a possibilidade em 
causa não é necessariamente válida apenas para os EM cujo território é contíguo com o desses 
outros estados. 

• No respeitante ao Anexo III, relativo ao transporte por vias navegáveis interiores, foi colocada a 
questão de serem utilizados certos conceitos (ex: sociedade de classificação reconhecida, 
comité de segurança, etc.) cuja definição só se encontra no Acordo ADN propriamente dito 
(Artigo 3º) e não no regulamento para o qual se remete no Anexo, tendo a Comissão declarado 
que encararia a hipótese de remeter também para determinados artigos do Acordo ADN. 

• Ainda quanto ao transporte por vias navegáveis interiores, quanto ao Anexo III.2, foram 
discutidas as condições a que deveria obedecer o reconhecimento dos certificados, necessários 
para as embarcações e para os peritos, emitidos no quadro do Acordo ADNR. 

 
6. Sobre as anteriores questões, o debate, tal como na anterior reunião, não permitiu soluções 

consensuais. A Comissão procurou aproximar as posições das delegações presentes, o que só foi 
conseguido em poucos casos. 

 
7. Ainda neste ponto da ordem de trabalhos, voltou-se ao artigo 1 da Directiva, já debatido na anterior 

reunião, tendo um numeroso conjunto de Estados Membros, entre os quais Portugal, continuado a 
afirmar a enorme dificuldade de uma aplicação integral do Anexo III da Directiva. O Reino Unido 
defendeu insistentemente a isenção dos transportes realizados em vias navegáveis não ligadas às 
de outros EM, tendo outros EM manifestado discordância com essa isenção, baseados na obrigação 
comunitária de garantir uma harmonização das condições de segurança e de concorrência em toda 
a União Europeia. 

 
8. A signatária interveio diversas vezes durante a reunião, e, concretamente quanto a este ponto, 

considerou que a redacção que consta da versão 5 já constitui um passo na boa direcção, muito 
embora se deva entender que, para os países que actualmente não são partes contratantes do ADN 
nem do ADNR, haverá que prever prazos de adaptação consideráveis e haverá que esperar 
também a manifestação de numerosos pedidos de derrogação para a aplicação de certos requisitos 
do Anexo III. 

 2



CNTMP/2006/12 
1.6.2006 

 
 
9. Por falta de tempo, não chegou a ser debatida a criação do grupo de organismos notificados, no 

âmbito da Directiva TPED. Foi, no entanto, dada oportunidade à delegação da Suécia de introduzir 
uma breve troca de impressões sobre o enquadramento a dar ao transporte de aves infectadas ou 
mortas devido à chamada “gripe das aves” e ao vírus H5N1, enquanto mercadorias abrangidas 
pelas directivas quadro ADR e RID. Apesar de a versão revista das disposições do RID/ADR neste 
domínio entrar em vigor apenas em 1/1/2007, foi aceite pelos presentes que as carcaças dos 
animais devem ser classificadas nos Nº ONU 2900 ou 2814, enquanto a classificação das 
substâncias para diagnóstico suscitou algumas dúvidas, podendo eventualmente ser coberta pelo nº 
ONU 3373. Em situações limite poderá ser necessário utilizar o regime de isenção para transportes 
de emergência da alínea e) do parágrafo 1.1.3.1.  

 
10. A representante da Letónia relembrou a realização de uma reunião informal sobre a fiscalização 

rodoviária aos transportes ADR, que está a ser organizada pelo Ministério dos Transportes do seu 
País, e irá ter lugar em Riga, em 19 e 20 de Junho próximo. Para discussão, existem já documentos 
da Polónia, da Letónia e do Reino Unido, tendo a Comissão sugerido que o país anfitrião 
organizasse uma demonstração prática dos controles efectuados na estrada. Aos restantes Estados 
Membros foi pedido que enviassem as suas propostas até 15 de Abril directamente para a 
delegação da Letónia. 

 
11. O último ponto tratado incidiu numa iniciativa da Comissão - aplicável a todos os modos de 

transporte e não especificamente relacionada com o transporte de mercadorias perigosas - que o 
Presidente do Comité deu a conhecer e que se traduz numa proposta de regulamento recentemente 
aprovada em Colégio de Comissários. O seu objectivo é o de incrementar o nível de segurança 
(security) nas cadeias de abastecimento de produtos na Comunidade sem pôr em causa o mercado 
interno. Trata-se de criar e pôr a funcionar um sistema de certificação voluntária, que permitirá que 
certos operadores ascendam ao estatuto de “operador seguro”, mediante a satisfação de certos 
requisitos. Esse estatuto permite aos seus detentores beneficiar de maiores facilidades de 
circulação e inversamente liberta recursos às autoridades para melhor fiscalizarem os restantes 
operadores. 

 
Finalmente, a Comissão anunciou que, até às férias de Verão, deverá realizar-se apenas uma sessão 
do Grupo de Peritos TPED, não sendo provável que se realize qualquer outra sessão do Comité, tendo 
convidado os presentes a enviar (via e-mail) comentários e sugestões sobre a proposta de directiva 
TDG, designadamente sobre os pontos em que não foi possível obter acordo. 
 
 
Lisboa, 22 de Março de 2006 
 
A DELEGAÇÃO PORTUGUESA 
(a) Maria Margarida Roxo 
 

*     *     * 
 
REUNIÃO COMUM RID/ADR 
Berna, 20 a 24 de Março de 2006 
 
1. A Reunião RID/ADR de Março de 2005 teve lugar em Berna nas instalações da União Postal 

Universal (UPU), tendo os secretariados da CEE/ONU e da OCTI assegurado a organização da 
sessão. 

 
2. O Sr. Claude Pfauvadel (França) presidiu aos trabalhos, tendo o secretariado sido assegurado pelos 

Srs. Olivier Kervella (CEE/ONU) e Jean Daniel Denervaud e Jochen Conrad (OCTI). Participaram na 
sessão os representantes dos Países partes contratantes do ADR, dos Estados Membros da OTIF, 
dos Estados Unidos da América e as seguintes organizações não governamentais: AEGPL, AISE, 
CEFIC, CEN, CLCCR/CARCOSERCO, COLIPA, EIGA, FIATA, IRU, UIC e UIP. Participaram ainda o 
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Sr. E. Laakso, da DG Energia e Transportes da Comissão Europeia e o Sr. E. Arfa da OSJD – 
Organização para a Cooperação dos Caminhos de Ferro. 

 
3. O Sr. C. Pfauvadel (França) e o Sr. H. Rein (Alemanha) foram reeleitos para o ano de 2006 como 

Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. 
 
4. A ordem de trabalhos desta sessão foi publicada através dos docs. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/101 e 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/101/Add.1, tendo em conta os documentos constantes dos INF.1 e INF.2. 
 
5. A delegação portuguesa compreendeu os signatários, em que a primeira assegurou a representação 

no plenário e o segundo no grupo de trabalho das cisternas. 
 
GRUPO DE TRABALHO DE CISTERNAS 
 
6. No grupo de trabalho estavam presentes 23 peritos de 11 países, e de 3 organizações 

internacionais não governamentais. Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente do GT Sr. Jörg 
Ludwig (Alemanha). Estavam agendados para discussão os seguintes documentos: 

 
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/4 (Suiça) Parágrafo 6.10.3.7 a) 
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/6 (França) Controles e ensaios – Sub-secção 6.8.2.4 
INF.21 (Bélgica) Comentários sobre o documento 2006/6 
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/8 (Holanda) Redução dos riscos de BLEVE 
INF.3 (Holanda) Redução dos riscos de BLEVE 
INF.26 (AEGPL) Redução dos riscos de BLEVE 
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/9 (Portugal) Transporte de metano líquido refrigerado, ou 

de gás natural líquido refrigerado (Nº ONU 
1972) em cisternas 

ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/10 (Portugal) Construção de cisternas – Inspecção de 
soldaduras 

INF.9 (UIP) 6.8.4 Modificação da disposição especial TE3 
INF.14 (Alemanha) 6.8.3.4.6 Ensaios para as cisternas de gases 

liquefeitos refrigerados 
INF.21 (Bélgica) Comentários sobre o documento INF.14 
 
Após discussão, foram tomadas as seguintes decisões: 
 
Documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/4 
 
7. A proposta baseia-se no acordo multilateral M134 que foi assinado em 2003/07/02 pela Suiça, 

Alemanha, Áustria, Luxemburgo e Liechtenstein, e trata-se de uma concepção alternativa para os 
dispositivos de sucção. A proposta foi aprovada com uma ligeira alteração do texto, ficando o 
parágrafo 6.10.3.7 (a) do RID/ADR alterado do modo expresso no anexo deste documento. 

 
Documentos ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/6, INF .14 e INF.21 
 
8. A proposta da França surge na sequência da aprovação do documento TRANS/WP.15/ 

/AC.1/2005/36 da Bélgica sobre a marcação das letras “P” ou “L” nas cisternas consoante as 
mesmas forem sujeitas aos ensaios periódicos ou intercalares (alteração do 6.8.2.5.1 – ver 
documento ECE/TRANS/WP.15/186). A ideia é completar o texto do 6.8.2.4.2 deixando claro que o 
ensaio de estanquidade deve ser efectuado igualmente na altura do ensaio periódico. 
No documento INF.21, a Bélgica, apesar de estar em acordo com a intenção da França, expressa a 
opinião de que o texto proposto poderia dar azo a outras interpretações, pelo que apresentou uma 
redacção alternativa. 
O GT entendeu que deveria ser aprovado o texto proposto pela Bélgica com uma ligeira alteração, 
pelo que os parágrafos 6.8.2.4.2 e 6.8.2.4.3 do RID/ADR passarão a ter o texto descrito em anexo. 
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O documento INF.14 da Alemanha tinha como objectivo clarificar a aplicação das inspecções das 
cisternas para gases liquefeitos refrigerados referidos no 6.8.4.3.6 (b). Tendo em conta o documento 
INF.21 (proposta Belga) o GT concordou com a alteração para o parágrafo 6.8.3.4.6. que pode ser 
visto em anexo. 

 
Documentos ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/8, INF.3, e INF.26 
 
9. A proposta da Holanda surgiu na sequência de um estudo sobre como diminuir os riscos do BLEVE 

para gases inflamáveis liquefeitos como o GPL. Esse estudo está relatado no documento INF.3 
(relatório da TNO). 
BLEVE significa Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion, ou seja, é uma combinação de incêndio 
e explosão, com uma emissão intensa de calor radiante, num intervalo de tempo muito pequeno. O 
fenómeno pode ocorrer, por exemplo, num tanque no qual um gás liquefeito é mantido abaixo do 
seu ponto de ebulição. Se houver um esvaziamento instantâneo de um recipiente sob pressão, por 
exemplo devido a uma falha estrutural, todo ou a maior parte de seu conteúdo, é expelido sob a 
forma de uma mistura turbulenta de gás e líquido, que se expande rapidamente, dispersando-se no 
ar sob a forma de nuvem.  
A ignição dessa nuvem gera a "bola de fogo", que pode causar danos materiais e queimaduras a 
centenas de metros de distância, dependendo da quantidade de gás liquefeito envolvida. 
Há ainda que distinguir entre BLEVE quente e fria. No 1º caso o fenómeno é causado por um 
incêndio, com a consequente falha da estrutura do reservatório devido ao aumento de pressão no 
seu interior. No segundo caso não existe intervenção de incêndio. 
Algumas delegações foram de opinião de que algum trabalho deve ser realizado nesta área, mas 
tendo como base todos os acidentes que possam causar situações catastróficas, incluindo aqueles 
que envolvam gases tóxicos e corrosivos. 
Tendo em conta algumas propostas de solução discutidas (isolamento térmico, válvulas de 
segurança), alguma delegações consideraram que essas soluções também acarretam problemas 
como por exemplo a dificuldade de garantir a integridade do isolamento térmico em caso de 
acidente, e a dificuldade em arrefecer o tanque em caso de incêndio, e a alimentação do fogo pelo 
produto que escape pela abertura das válvulas de segurança.  
Foi dito que os requisitos do capítulo 6.7 (cisternas móveis) incluem já estas soluções e que poderão 
ser úteis para a prevenção do BLEVE. Para tal, será constituído um grupo de trabalho a partir do GT 
das cisternas que analisará não só estas medidas como outras relevantes tais como por exemplo a 
fadiga, e todas aquelas que possam reduzir a probabilidade deste tipo de fenómenos em 99%, tendo 
como base a análise de riscos. A Holanda ofereceu-se para receber o grupo de trabalho, que poderá 
reunir-se em Outubro ou Novembro do corrente ano. 

 
Documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/9 
 
10. Esta proposta, apresentada por Portugal, veio na sequência do documento INF.45 apresentado na 

Reunião RID/ADR de Setembro/2005, e surgiu reforçada após inspecção, realizada em Portugal 
com recurso a endoscopia, de uma cisterna destinada ao transporte de gás natural líquido 
refrigerado numa cisterna isolado por polietileno. Essa inspecção revelou algumas manchas na 
virola e junto à entrada de líquido, e mais acentuadamente num dos quebra-ondas da cisterna. O 
GT, contrariamente ao que foi concluído na reunião de Setembro (ver ponto 19 do documento 
TRANS/WP.15/ /AC.1/100/Add.1) foi de opinião de que o problema não está no tipo de isolamento, 
mas no produto em si, ou seja, as cisternas que transportam gases liquefeitos refrigerados não 
carecem de abertura de inspecção. Por outro lado, a maioria dos delegados presentes foi de opinião 
que deverá haver algum problema de incompatibilidade entre o gás natural e o material de 
construção da cisterna, e que tal deverá ser investigado com maior profundidade. 
Face à iminência de a proposta não ser aprovada, decidimos não sujeitá-la a votação, adiando tal 
acto para uma próxima oportunidade já em poder de mais dados sobre o que terá sucedido com a 
cisterna inspeccionada.  

Documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/10 
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11. Tal como sucedeu com o documento anterior, esta proposta veio na sequência de documento 

informativo (INF.47) apresentado na Reunião RID/ADR de Setembro/2005 em Genebra. Apesar de 
se tratar de uma clarificação do texto do 6.8.2.1.23 do RID/ADR aceite pelo GT das cisternas, alguns 
delegados no plenário foram de opinião de que tal não seria necessário dado que em 2009 as 
cisternas passarão a ser obrigatoriamente concebidas e construídas segundo as normas. No 
entanto, nós argumentámos que haverá sempre a possibilidade de as autoridades competentes das 
diversas partes contratantes continuarem a reconhecer os códigos de construção conforme está 
estipulado nas alterações do parágrafo 6.8.2.7 para o ADR/2007 (ver documento 
ECE/TRANS/WP.15/186). O documento foi aprovado com uma ligeira alteração proposta pelo GT. 
(Ver anexo) 

 
Documento INF.9 
 
12. Este documento visava alterar a disposição especial TE3 que se aplica exclusivamente ao 

transporte do fósforo, no sentido de não ser necessário abertura para medição do nível da matéria 
na operação de enchimento, desde que a cisterna possua sistema alternativo. O GT deliberou que 
tal proposta não seria necessária, pelo que não foi sujeita a votação. 

 
Notas finais 
 
13. Das duas propostas que levámos a discussão, uma foi aprovada e a outra foi retirada e será objecto 

de reflexão após obtenção de mais informações sobre a eventual corrosão da cisterna de gás 
natural. De qualquer modo, consideramos que a nossa participação nesta reunião foi positiva e que 
Portugal deverá continuar a participar nestes e noutros fóruns de discussão e decisão. 

 
14. Relativamente à discussão sobre o BLEVE somos de opinião de que, devido à extrema importância 

deste assunto, Portugal deverá participar no Grupo de Trabalho. O GT irá utilizar preferencialmente 
as novas tecnologias ao dispor (contactos electrónicos) para promover a discussão e a troca de 
documentos, pelo que a presença em reuniões não será em nº elevado, com a consequente 
redução de custos.  

 
 
PRINCIPAIS ASSUNTOS TRATADOS E DECISÕES TOMADAS NA SESSÃO PLENÁRIA  
 
Interpretação do RID/ADR 
 
15. Foi aceite que os alcatrões não inflamáveis podem não ficar abrangidos pelos requisitos de 

RID/ADR quando sejam efectivamente enviados para transporte a temperaturas inferiores a 100 ºC 
e desde que não sejam reaquecidos durante o transporte mesmo nos casos em que sejam 
carregados a temperaturas iguais ou superiores a 100 ºC. Foi recordado que a classificação é da 
responsabilidade do expedidor e que este deve assegurar-se das condições em que os alcatrões 
são enviados para transporte. 

 
16. O Presidente relembrou a obrigação de envio, ao Secretariado da CEE-ONU, dos relatórios de 

acidente previstos no 1.8.5.1. Informou ainda sobre a intenção de desenvolver uma base de dados 
internacional que reúna todos os relatórios de acidente e que poderá ser explorada para fins 
estatísticos. 

 
Novas propostas de emenda ao RID/ADR 
 
17. Foi aceite acrescentar, no Quadro B da Parte 3, os números ONU 3256 e 3257 para os “Alcatrões 

líquidos”. 
 
18. Acrescentar no 2.2.9.1.15 que a afectação das matérias e objectos da classe 9 ao grupo de 

embalagem respectivo, deve ser feita apenas nos casos aplicáveis. A Itália ofereceu-se para estudar 
este assunto no âmbito das outras classes e apresentar uma proposta. 
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19. Foi decidido aplicar o número de perigo 43 (em vez do 333) ao número ONU 3391, e foi ainda 

decidido criar um novo número de perigo X432 para as matérias pirofóricas sólidas hidroreactivas.  
 
20. A França ofereceu-se para organizar um grupo de trabalho informal para estudar a questão das 

Quantidades Limitadas (LQ), tendo sido aceite com o seguinte mandato: 
- Problemas de segurança (pública) que se levantam nos transportes de mercadorias perigosas 

embaladas em LQ; 
- Clarificar alguns pontos do estudo feito pelo INERIS; 
- Ter em conta o Regulamento Tipo (RT) da ONU e os trabalhos em curso no âmbito do Subcomité 

TDG da ONU; 
- Limitar os trabalhos aos problemas relevantes no contexto dos transportes terrestres europeus e 

encontrar soluções que não colidam ou entravem com os transportes multimodais. 
 

21. Foi decidido modificar o parágrafo 5.4.1.1.6.3 de modo a clarificar as situações em que devem ser 
incluídas no documento de transporte as menções “Transporte segundo 4.3.2.4.3” e “Transporte 
segundo 7.5.8.1”. 

 
Exames dos conselheiros de segurança 
 
22.  Após longa discussão sobre o relatório do grupo de trabalho da harmonização das condições de 

avaliação dos conselheiros de segurança, foi decidido que não serão estabelecidos requisitos para a 
formação, pelo que será necessário verificar as condições da avaliação. Assim, foi acordado criar 
um grupo de trabalho com o mandato/objectivo de harmonizar os exames de modo que estes 
permitam verificar as competências dos conselheiros de segurança, ou seja, permitam avaliar se os 
conselheiros estão preparados, ou não, para efectuar as funções que lhe estão destinadas. Foi 
relembrado que a troca de questões e estudos de caso é útil para servir de base à harmonização do 
nível de exigência dos exames.  

 
Transporte de animais mortos infectados 
 
23. Foram introduzidas correcções nas Notas dos parágrafos 2.2.62.1.12.1 e 2.2.62.1.12.2 do ADR/RID 

de 2007. O representante da Alemanha aproveitou para informar que no seu país, os animais 
mortos pela gripe aviaria devem ser transportados em conformidade com o 5.5.1, até 31 de 
Dezembro de 2006. Os resíduos hospitalares são afectados ao número ONU 3291, as amostras ao 
nº ONU 3373 e as culturas do vírus da gripe aviaria assim como as amostras que contenham o vírus 
são afectas ao nº ONU 2814. 

 
Grupo de trabalho sobre a revisão do capítulo 6.2 
 
24. Foi consensual que a definição de autoridade competente, bem como as prescrições relativas às 

diferentes entidades competentes, devem ser introduzidas na Parte 1 em vez de na Parte 6. Foi 
ainda aceite que a EIGA continuará a presidir o grupo de trabalho. 

 
Lisboa, 31.05.2006 
 
A DELEGAÇÃO PORTUGUESA 
(aa) Luísa Costa 
 Bernardino Gomes 
 
 

*     *     * 
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80ª SESSÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS  
TRANSPORTES DE MERCADORIAS PERIGOSAS  
DA CEE/ONU (WP.15) 
Genebra, 8 a 12 de Maio de 2006 
 
 
1. A sessão teve lugar no Palácio das Nações, sob a presidência do primeiro signatário, a vice-

presidência da senhora Ariane Roumier (França), e o secretariado dos senhores Olivier Kervella, 
Sabrina Mansion e Anu Hakkinen (CEE/ONU). 

 
2. Participaram na sessão delegados governamentais de 28 países (Alemanha, Áustria, Bélgica, 

Bulgária, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Estónia, Federação da Rússia, Finlândia, França, 
Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Noruega, Polónia, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, Roménia, Suécia, Suíça e Turquia), e representantes da Comissão 
Europeia, da organização intergovernamental OTIF e de 6 organizações não-governamentais 
(AEGPL, CEFIC, CLCCR, FIATA, IRU e OICA). 

 
3. No início da sessão, foram reeleitos para 2006, por proposta da Bélgica, o Presidente e a Vice-

presidente do Grupo de Trabalho, e foi adoptada a ordem de trabalhos proposta. O Secretariado deu 
conta dos últimos desenvolvimentos da reforma da Comissão Económica para a Europa e da 
colocação de dois novos colaboradores na Divisão de Transportes em consequência desse 
processo. 

 
4. No respeitante à 68ª sessão do Comité dos Transportes Interiores (CTI), foi salientada a 

recomendação dirigida aos órgãos subsidiários no sentido de prosseguirem os seus esforços de 
melhoria da segurança pública (security) no sector dos transportes e também a posição expressa 
pelos governos da Áustria, Bélgica e Holanda em favor do lançamento de uma convenção sobre o 
transporte de mercadorias perigosas que reunisse as disposições comuns aplicáveis aos diversos 
modos de transporte sobre esta matéria. No respeitante à segurança pública, o Presidente relatou a 
sua intervenção na sessão do CTI dando notícia das novas disposições já em vigor nos transportes 
rodoviários e ferroviários de mercadorias perigosas.  

 
5. O grupo de trabalho tomou conhecimento de o número de Partes Contratantes do Acordo Europeu 

relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Vias Navegáveis Interiores (ADN) 
ter passado a cinco, faltando apenas duas adesões para que o Acordo entre em vigor. 

 
6. Após terem sido actualizadas as informações relativas ao estado do Acordo ADR, com a notícia da 

adesão da Albânia ao Protocolo de 1993, o Grupo de trabalho decidiu que a lista de autoridades 
competentes pela aplicação do Acordo deixaria de ser reproduzida na publicação do ADR em papel, 
como apêndice da Parte 1, uma vez que uma versão actualizada dessa lista está sempre disponível 
na página electrónica da CEE/ONU. 

 
7. No ponto da ordem de trabalhos dedicado à interpretação, clarificaram-se os seguintes pontos: 
 

a) Relativamente à simplificação da obrigação relativa à ficha de segurança, poderá aplicar-se - 
não sendo, no entanto, obrigatório - o parágrafo 5.4.3.7, para o transporte no mesmo veículo 
de diversos produtos perigosos embalados: 

1. Se os produtos forem pertencentes à mesma classe e ao mesmo código de 
classificação mas tiverem nºs ONU diferentes, podem ser acompanhados por uma única 
ficha de segurança no topo da qual tem de figurar a classe e a designação 
correspondente ao código de classificação, não sendo necessários os nºs ONU; 

2. Se os diferentes produtos forem da mesma classe mas tiverem diferentes códigos de 
classificação e nºs ONU diferentes, podem ser acompanhados por uma única ficha de 
segurança no topo da qual tem de figurar apenas a classe; 

3. Se se tratar de um ou vários produtos classificados numa rubrica colectiva n.s.a., a ficha 
de segurança deve indicar a classe, o nº ONU e a designação da rubrica n.s.a., não 
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sendo necessária a indicação dos nomes técnicos como figuram no documento de 
transporte; 

4. No caso de uma única mercadoria especificada no quadro A do Capítulo 3.2 do ADR, é 
necessário indicar a classe, o nº ONU e o nome da mercadoria tal como indicado na 
coluna 2 do referido quadro A, não podendo este nome ser substituído pelo nome de 
um grupo de matérias apresentando o mesmo perigo.  

b) A nova disposição de isenção do 1.1.3.1 f) (incluída nas emendas ao ADR de 2007) aplicável 
ao transporte de tanques de armazenagem por limpar não se aplica a reservatórios 
concebidos para o transporte – GRG’s ou contentores-cisternas – que tenham estado a ser 
utilizados para armazenagem por não cumprirem os requisitos do ADR; 

c) A referência “cisternas móveis” na Nota à secção 7.5.1 é apropriada, uma vez que não é 
correcto incluir as cisternas desmontáveis em disposições aplicáveis ao carregamento e 
descarga nos veículos de equipamentos de transporte multimodais. 

d) Não podem emitir-se certificados ADR aos veículos-cisternas usados para o reabastecimento 
de aviões nos aeroportos uma vez que esses veículos não cumpram os requisitos do ADR e 
que, além disso, não possam circular na via pública por terem dimensões não permitidas. As 
opiniões dividiram-se, no entanto, relativamente à possibilidade de a movimentação destes 
veículos poder fazer-se ao abrigo do parágrafo 1.1.3.1 b). 

 
8. O WP.15 manifestou grande interesse relativamente à iniciativa da Alemanha visando integrar no 

ADR disposições sobre as condições de transporte de produtos para o fabrico de explosivos no local 
da utilização, em veículos especiais, usualmente designados “veículos-fábrica”, para o que irá ser 
organizado um grupo de trabalho informal.  

 
9. Das decisões tomadas quanto a futuras emendas ao ADR a entrar em vigor em 2009, salientam-se 

as seguintes: 
 

a) Não adoptar a proposta da Bélgica de modificar o texto do 8.1.5 a) uma vez que, se as 
lâmpadas de bolso não servirem para inspeccionar os compartimentos de carga, não 
necessitam de cumprir os requisitos a que se refere a segunda frase do 8.3.4; 

b) Adoptar a proposta da Noruega no sentido de obrigar a que a imobilização dos veículos de 
mercadorias perigosas, incluindo os reboques, se faça obrigatoriamente com o accionamento 
do travão de estacionamento ou na sua falta, recorrendo à colocação de um calço adequado 
nas rodas. 

c) Não adoptar a proposta da Noruega de reduzir de 50kg para 5kg a quantidade de explosivos 
que obriga ao cumprimento das disposições de vigilância, uma vez que o conjunto das 
referidas disposições constantes do capítulo 8.4 terá de ser revisto à luz do novo capítulo 
1.10 e dos limites de isenção do 1.1.3.6. A Noruega propôs-se iniciar essa revisão e 
apresentar nova proposta. 

d) Adoptar a proposta da Noruega de obrigar a que os compartimentos de carga dos veículos 
EXII e EXIII se encontrem fechados à chave ou aferrolhados durante o transporte, excepto 
durante as operações de carga e descarga. 

e) Adoptar a proposta da Suécia no sentido de suprimir a exigência de declaração no 
documento de transporte nos casos em que a quantidade de mercadorias perigosas 
presentes no veículo é inferior aos limites do 1.1.3.6, uma vez que essa declaração, por não 
ser exigível em todos os casos, constitui uma fonte de problemas na fiscalização, sem ser 
relevante em termos de segurança. 

f) Não adoptar a proposta do Liechtenstein de passar a obrigar à existência de ficha de 
segurança mesmo para os transportes isentos de acordo com o 1.1.3.6, tendo sido 
considerado preferível aguardar as conclusões do grupo de trabalho informal organizado 
pela FIATA e pela IRU com o objectivo de estudar a substituição do actual sistema de fichas 
de segurança relativas a cada mercadoria perigosa transportada, por um sistema de ficha 
única, cujo texto fosse disponibilizado no próprio ADR. 

g) Adoptar a proposta do Reino Unido no sentido de passar a ser proibido fumar nos veículos 
que transportem explosivos, muito embora algumas delegações tenham lamentado que a 
proibição não seja alargada a outras mercadorias perigosas além dos explosivos. 
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h) Adoptar a proposta da Holanda de suprimir a secção 9.2.3.2, uma vez que as respectivas 
exigências quanto a travões de emergência dos reboques EXII e EXIII constituem uma 
duplicação do que já se encontra previsto no Regulamento nº 13 da CEE/ONU, obrigatório 
segundo a parte 9 do ADR; 

i) Não discutir a proposta da Suiça de passar a isentar produtos de perfumaria do UN1266 em 
termos semelhantes aos aplicáveis aos produtos farmacêuticos, por considerar que se trata 
de assunto da competência da reunião RID/ADR que, aliás, já rejeitou a isenção em causa. 

j) Não adoptar a proposta da França de adiar para 2014 a obrigação de colocação de sinais de 
restrição de passagem de veículos de mercadorias perigosas à entrada dos túneis, que o 
ADR 2007 irá impor aos países do ADR a partir de 2010.  

k) Não adoptar a proposta do Reino Unido de prever a disponibilização no site da Divisão de 
Transportes da CEE/ONU dos modelos de certificados de formação de condutores de 
mercadorias perigosas emitidos em todos os países do ADR, tendo sido considerada mais 
adequada a comunicação informal entre autoridades competentes para a resolução de 
eventuais dúvidas. 

 
10. O WP.15 tomou também decisões com vista a introduzir ainda algumas alterações no conjunto de 

emendas ao ADR que irão ser brevemente remetidas aos serviços competentes da ONU, com vista 
à respectiva entrada em vigor em 1 de Janeiro de 2007, designadamente: 

 
a) Adoptou a proposta da Suécia no sentido de prescrever, para o transporte em cisternas dos 

produtos explosivos UN 0331 e UN 0332, a utilização obrigatória de veículos EXIII, 
introduzindo alterações para esses dois produtos no conteúdo da coluna 14 do quadro A do 
capítulo 3.2 e modificando os parágrafos 7.4.2, 9.1.1.2, 9.7.7.2 bem como o título do capítulo 
9.3.  

b) Adoptou a proposta da OICA de alargar até 31 de Março de 2008 o período transitório de um 
ano fixado em 1.6.5.4, uma vez que as emendas ao Regulamento nº105 da CEE/ONU irão 
ser adoptadas pelo WP.29 apenas em Março de 2007 e entrarão em vigor com grande 
atraso relativamente à data inicialmente prevista. 

 
11. Relativamente ao ponto 6 da ordem de trabalhos – Regras de Funcionamento do WP.15 – o 

Presidente e o secretariado fizeram o enquadramento do tema no âmbito da reforma da Comissão 
Económica para a Europa, actualmente em curso, e da recomendação dirigida pelo recém criado 
Comité Executivo aos Comités Sectoriais (entre os quais o Comité dos Transportes Interiores – CTI), 
para que garantissem a relevância do mandato e do trabalho desenvolvido pelos respectivos grupos 
subsidiários (entre os quais o WP.15).  

 
12. Foi depois discutido ponto por ponto o documento da iniciativa do Presidente, contemplando aqueles 

objectivos. O Grupo de Trabalho contou, durante grande parte deste debate, com a participação do 
Senhor Peter Päffgen, que integra actualmente o Bureau do CTI (como, aliás, o próprio presidente 
do WP.15). 

 
13. Entre as questões que suscitaram mais atenção, salientam-se, quanto ao mandato do Grupo, a 

necessidade de aí fazer reflectir a importância da interligação existente, a nível mundial, com o 
Comité de Peritos dos Transportes de Mercadorias Perigosas do Conselho Económico e Social 
(ECOSOC), mas também com outras organizações de âmbito europeu envolvidas na 
regulamentação de segurança do transporte de mercadorias perigosas, como a Organização dos 
Transportes Internacionais Ferroviários e a própria Comissão Europeia. 

 
14. Relativamente ao regulamento interno de funcionamento do WP.15, foram detalhadamente 

debatidas as questões ligadas à definição de “participante de pleno direito”, às regras de votação e à 
exigibilidade ou não de um “quórum” de funcionamento. 

 
15. Foi finalmente acordado que em resultado da discussão será preparado pelo secretariado um novo 

documento de trabalho para adopção na próxima sessão do WP.15. e ulterior apresentação ao CTI. 
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16. Finalmente, deve salientar-se que a delegação portuguesa interveio activamente na sessão, sempre 
que o julgou útil na perspectiva de contribuir para a maior correcção das disposições do ADR 
visando o incremento da segurança dos transportes de mercadorias perigosas mas também 
assegurando a viabilidade da respectiva aplicação prática e a estabilidade legislativa neste domínio. 

 
 
Lisboa, 30 de Maio de 2006 
 
A DELEGAÇÃO PORTUGUESA 
(aa) José Alberto Franco 

Maria Margarida Roxo 


