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RELATÓRIOS DAS PARTICIPAÇÕES PORTUGUESAS NAS REUNIÕES 
INTERNACIONAIS REALIZADAS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005 

 
 
 
REUNIÃO DO GRUPO DE PERITOS DAS 
ENTIDADES NOTIFICADORAS PARA OS 
EQUIPAMENTOS SOB PRESSÃO 
TRANSPORTÁVEIS  
DIRECTIVA 1999/36/CE 
BRUXELAS, 3.10.2005 
 
 
1. Sob convocatória da Comissão Europeia, a presente reunião realizou-se no Edifício Charlemagne 

em Bruxelas, tendo sido presidida pelo Senhor Wolfang Elsner e secretariada pelos Senhores Erkki 
Laakso e Fernando Ferreira.  

 
2. Participaram representantes da Alemanha, Áustria, Bélgica, Estónia, Espanha, Finlândia, França, 

Letónia, Luxemburgo, Polónia, Portugal, Reino Unido e Suécia e ainda observadores da Noruega e 
da Roménia. Portugal fez-se representar pela signatária. A lista de presenças consta do Anexo 1. 

 
3. Iniciou-se a reunião com a adopção da ordem de trabalhos que consta do Anexo 2.  
 
4. A primeira reunião das autoridades notificadoras realizou-se a 1.10.2004 em que Portugal esteve 

representado pela signatária. Esta reunião teve como objectivo principal conhecer as práticas e 
procedimentos dos diferentes EM na notificação de organismos e identificar os temas a serem 
analisados no âmbito deste grupo de peritos. Para esse efeito a Comissão tinha elaborado um 
inquérito muito genérico sobre o processo de notificação adoptado pelos EM, cujo resultado das 
respostas recebidas foi apresentado num quadro resumo  

 
5. Os temas considerados importantes para discussão futura foram os seguintes: 

• Procedimentos de acreditação dos organismos a notificar; 
• Procedimentos de acompanhamento da actividade dos organismos notificados e organismos 

aprovados; 
• Limitações e restrições a incluir ou não nos certificados de acreditação dos organismos; 
• Comparação entre os procedimentos de avaliação da conformidade de equipamentos pela 

TPED e pelo sistema "UN" do RID/ADR.  
 
6. Foi decidido nessa primeira reunião preparar um novo inquérito com questões específicas a serem 

respondidas pelas autoridades notificadoras dos diferentes EM. A Comissão ficou encarregue de, 
além de preparar quadros resumos dessa informação, colocar disponível as diferentes respostas 
aos inquéritos no sistema de informação CIRCA.  

 
7. A segunda reunião realizou-se em 20.5.2005, onde não foi possível estar presente. Nessa reunião 

foram analisadas as respostas a esse segundo inquérito enviado a 26.1.2005. A acta da reunião de 
20.5.2005 foi agora aceite, sem alterações e consta do Anexo 3.  

 
8. Para a reunião de 3.10.2005 a Comissão elaborou novo inquérito focando os temas da validade da 

notificação e do acompanhamento dos organismos notificados, incluindo eventuais sanções em 
caso de detecção de não conformidades na actividade destes organismos. Foi apresentado um 
quadro resumo que consta do Anexo 4.  
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9. A discussão centrou-se essencialmente nas respostas dadas pelas diferentes autoridades às 

questões do inquérito. Na generalidade todos os EM prevêem a aplicação de sanções em caso de 
incumprimento das regras base da notificação. O presidente salientou a necessidade de haver uma 
proporcionalidade entre a sanção aplicada e a infracção cometida.  

 
10. A questão de alguns organismos notificados trabalharem noutros EM através das suas subsidiárias, 

sem acreditação e sem qualquer controlo, levantou diferentes interpretações e acesa discussão. 
Ficou aceite que uma entidade "legalmente estabelecida" num determinado EM, para intervir no 
âmbito da TPED, deve ser por ele acreditada, quer seja uma associada ou mesmo um filial de um 
organismo notificado por um outro EM. O Presidente apelou aos EM que intervenham no controlo e 
fiscalização destas situações. 

 
11. Foram ainda abordados os temas da subcontratação de actividades por parte dos organismos 

notificados e o respectivo controlo pelas autoridades competentes. No que se refere às Fichas 
interpretativas (Guidelines TPED), aprovadas no âmbito do Grupo de Peritos da TPED, foi 
entendimento geral que eram uma ferramenta de trabalho importante para os organismos 
notificados. O Presidente apelou a que as autoridades incentivassem a sua aplicação, com vista a 
uma aplicação harmonizada da directiva. 

 
12. A criação de um Grupo de Organismos Notificados para a TPED, e a sua integração na rede de 

organismos notificados no âmbito da Nova abordagem, foi analisada com a participação da Senhora 
Helen Sutcliffe da DG Empresas e Indústria, que fez uma apresentação do sistema existente e das 
regras de funcionamento dos grupos de ON.  

 
13. A maioria dos presentes apoiaram a criação, tão cedo quanto possível, do Grupo de Organismos 

Notificados para a TPED, com a respectiva integração na rede de ON já existente através do 
sistema CIRCA, e trabalhando em cooperação com o Grupo da directiva dos equipamentos sob 
pressão fixos (PED).  

 
14. A próxima reunião do Grupo de Peritos das Autoridades Notificadoras ficou prevista para o primeiro 

semestre de 2006. 
 
 
Lisboa, 10 de Novembro de 2005 
 
(a) Rosa Varela 

Assessora Principal 
 
 

*     *     * 
 

REUNIÃO DO GRUPO DE PERITOS SOBRE 
OS EQUIPAMENTOS SOB PRESSÃO 
TRANSPORTÁVEIS  
DIRECTIVA 1999/36/CE 
BRUXELAS, 24.10.2005 
 
 
1. Sob convocatória da Comissão Europeia, a presente reunião realizou-se no Centro Borschette em 

Bruxelas, tendo sido presidida pelo Senhor Erkki Laakso e secretariada pelo Senhor Fernando 
Ferreira e pela estagiária Joanna. A Comissão contou ainda com o apoio de um consultor externo.  

 
2. Participaram representantes da Alemanha, Áustria, Bélgica, Eslovénia, Espanha, Finlândia, França, 

Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Polónia, Portugal, Reino Unido e República Checa e ainda 
observadores da Noruega, da Roménia e da Suíça. Estiveram ainda representantes do CEN e de 
seis organizações profissionais, ACI, APRAGAZ, BAM, CER, EIGA e UIP. A delegação portuguesa 
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foi constituída pela signatária e pelo Eng. Paulo Neves da empresa Worthigton Cylinders em 
Portugal. A lista de presenças consta do Anexo 1. 

 
3. Iniciou-se a reunião com a adopção da ordem de trabalhos que consta do ANEXO 2. Foram 

retiradas da discussão as Fichas SE 1, TPED 15 e CLAPT 59, esta última por ter sido anulada pela 
França. Nas questões diversas foi incluído um documento da Alemanha sobre a possibilidade de 
serem criadas "embalagens de socorro" para os equipamentos sob pressão transportáveis 
deteriorados.  

 
4. Foi adoptada sem alterações a acta da reunião anterior realizada a 21.3.2005, que se junta como 

ANEXO 3.  
 
5. Foram prestadas informações sobre algumas decisões da última reunião RID/ADR de Setembro de 

2005, com implicações futuras na Directiva 1999/36/CE, aplicável aos equipamentos sob pressão 
transportáveis (TPED). Foi informado que está em funcionamento um grupo de trabalho, 
coordenado pela EIGA, com o objectivo de incluir no capítulo 6.2 do RID/ADR as prescrições da 
TPED. Uma vez que a TPED passou a ser aplicável, a partir de 1.7.2005, a equipamentos sob 
pressão relativamente aos quais se aguardava a publicação de normas (tambores sob pressão, 
quadros de garrafas e cisternas), o referido grupo de trabalho está também a preparar a revisão dos 
capítulos 6.7 e 6.8 do RID/ADR com o mesmo objectivo de integração. Em princípio, estas 
alterações irão integrar a revisão de 2009 do RID/ADR, pelo que os EM têm 2 anos para preparar 
todo um sistema de avaliação, de reconhecimento e de marcação aplicável aos equipamentos sob 
pressão transportáveis que seja exequível ao nível do RID/ADR.  

 
6. Por outro lado, nas Directivas-quadro RID/ADR serão integradas algumas disposições constantes 

hoje da TPED, como medidas transitórias, cláusulas de salvaguarda e outras. Foi consenso geral 
que deverão continuar a existir e a ser preparadas Fichas Interpretativas (Guidelines TPED), quando 
necessário. 

 
7. Seguidamente procedeu-se à discussão das diferentes Fichas (Guidelines TPED) agendadas para 

esta reunião e divididas pelos pontos A), B) i), ii), iii) e iiii).  
 
8. No ponto A) iniciou-se discussão da Ficha PT 1 (ed. 2, rev. 0), apresentada por Portugal (com a 

participação do representante da empresa Worthigton Cylinders em Portugal). Portugal tinha já 
apresentado na reunião de 21.3.2005 uma proposta PT 1, (ed. 1, rev. 0), onde se propunha um 
determinado ensaio de impacto a baixas temperaturas (ensaio de Charpy), para comprovar o bom 
comportamento dos materiais a – 40ºC. Na referida reunião foi proposto a Portugal rever a sua 
proposta no sentido de remeter para os organismos notificados, encarregues de avaliar e aprovar os 
equipamentos sob pressão, a responsabilidade de, com o fabricante, definir o método de 
demonstração adequado. Foi ainda proposto que Portugal fizesse chegar ao CEN uma proposta de 
revisão das normas aplicáveis, no sentido de serem contempladas espessuras inferiores a 5 mm.  
 

9. A proposta apresentada por Portugal nesta reunião, alterada em conformidade com as decisões da 
reunião anterior, foi aprovada com uma alteração de redacção, conforme PT 1 (ed. 2, rev. 1). O Eng. 
Paulo Neves considerou que a Ficha agora aprovada irá facilitar a comercialização das garrafas 
produzidas em Portugal pela sua empresa, nomeadamente em mercados dos países nórdicos. 

 
10. A proposta DE 1 da Alemanha veio colocar à discussão a aplicação das medidas transitórias no que 

se refere à reavaliação dos equipamentos sob pressão transportáveis já existentes, com vista à sua 
eventual marcação π. O Presidente considerou conveniente solicitar um parecer jurídico sobre o 
assunto colocado pela Alemanha. Aliás, no que se refere à situação em Portugal haverá também 
que prever uma alteração ao DL nº 41/2002 com vista a prever um alargamento do período previsto 
para a reavaliação, sobretudo para ter em conta os equipamentos sob pressão que passaram a 
estar abrangidos pela directiva desde 1.7.2005. Foi consenso geral que qualquer reavaliação tem de 
ser feita tendo como referência o RID/ADR em vigor à data da reavaliação.  
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11. Ainda no ponto A) da ordem de trabalhos decidiu-se que a análise da TPED 43 passasse para o 
ponto B) iiii), as fichas francesas CLAPT 62 e FR 1 foram aceites com algumas emendas e as 
Fichas da Finlândia e Suécia ficaram de ser reavaliada futuramente. Relativamente a estas duas 
Fichas o consultor da Comissão informou que estavam a ser elaboradas listas de normas aplicáveis 
aos materiais de fabrico dos equipamentos sob pressão transportáveis. 

 
12. Apresenta-se de seguida as conclusões resumidas da análise das Fichas constantes dos restantes 

pontos da ordem de trabalhos:  
 

B) i) 
• TPED 18 não alterada, apenas foi actualizada a referência ao parágrafo 9.1.3.4 do ADR (Ficha 

apenas aplicável às cisternas); 
• TPED 19 mantida sem alteração; 

B) ii) 
• TPED 7 alterada no sentido de ser actualizada, incluindo o site da CE e considerando-se ser 

também aplicável às cisternas; 
• TPED 8, 9, 13, 17, 28, 29, 30, 31, 37 e 38 foram mantidas sem alterações.  
• TPED 27 anulada, por já não ser necessária; 

B) iii) 
• TPED 1, 5, 34, 35, 39 e 45 foram mantidas sem alterações;  
• TPED 15 (rev. 2) adiada a sua reavaliação; 
• TPED 23 modificada retirando a referência ao RID/ADR 2003; 
• TPED 42 será revista futuramente tendo em conta as normas aplicáveis e constantes do 

RID/ADR; 
• Não houve alargamento de aplicação às cisternas para nenhuma das Fichas.  

B) iiii) 
• TPED 3 – a), 3 – b), 4, 6, 10, 11, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 32, 33, 36, 40, 41 e 44 foram mantidas 

sem alterações; 
• TPED 43 (rev.) foi aprovada, tendo sido retirada a referência aos organismos aprovados;  
• Não houve alargamento de aplicação às cisternas para nenhuma das Fichas 

 
13. Como Anexo 4 apresenta-se um pequeno dossiê com a totalidade das fichas que foram agendadas 

para esta reunião, comentadas em conformidade com as decisões tomadas.  
 
14. No ponto das questões diversas a Alemanha colocou à reflexão a possibilidade de se definirem 

prescrições para "embalagens de socorro" destinadas a equipamentos sob pressão transportáveis 
deteriorados, à semelhança do que já existe no RID/ADR para as embalagens deterioradas. Houve 
alguns comentários no sentido de ser um assunto do RID/ADR e também foi comentado que tais 
equipamentos seriam muito caros dadas as características de contenção que deveriam apresentar. 
Foi sugerido que o problema seja apresentado, num futuro próximo, ao RID/ADR.  

 
15. A próxima reunião deste grupo de trabalho ficou prevista para Março ou Abril de 2006.  
 
 
Lisboa, 10 de Novembro de 2005 
 
(a) Rosa Varela 

Assessora Principal 
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*     *     * 
79ª SESSÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS 
TRANSPORTES DE MERCADORIAS 
PERIGOSAS DA CEE/ONU (WP.15) 
Genebra, 7 a 11 de Novembro de 2005 
 
 
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 25 países (Alemanha, Áustria, Bélgica, 

Bulgária, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estónia, Federação da Rússia, Finlândia, França, 
Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Noruega, Polónia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Roménia, Suécia e Suíça), e representantes da Comissão Europeia, da 
organização intergovernamental OTIF e de 9 organizações não-governamentais (AEGPL, CEFIC, 
CLCCR, CLEPA, CTIF, EIGA, FIATA, IRU e OICA). 

 
3. No início da sessão, o Director da Divisão de Transportes da CEE/ONU, Sr. José Capel Ferrer, 

dirigiu ao Presidente e às delegações presentes breves palavras de apreço pelo trabalho realizado e 
de estímulo para a concretização dos objectivos do biénio. Referiu-se, designadamente, à menção 
muito positiva ao WP.15 no relatório de avaliação elaborado por consultores externos para ser 
apresentado na sede da ONU, em Nova Iorque. 

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

adesão de Chipre ao Protocolo de 1993, passou-se de imediato ao ponto da ordem de trabalhos 
dedicado à interpretação, no qual se clarificaram os seguintes pontos: 

 
a) O actual ADR não proíbe que o condutor de um veículo de mercadorias perigosas fume 

durante a condução, seja qual for a mercadoria transportada; 
b) Existem diferentes interpretações, que não foi possível aproximar, quanto às isenções ao 

ADR - 1.1.3.1 b) e 1.1.3.2 c) - aplicáveis ao transporte de mercadorias perigosas contidas em 
máquinas ou aparelhos; 

c) Existe uma lacuna no ADR, que urge colmatar, quanto ao tipo de veículo – AT, FL ou EXIII – 
necessário para transportar explosivos de mina (UN0331 e UN0332) em cisternas móveis 
UN. 

 
5. Foram passadas em revista as propostas aprovadas no âmbito das Reuniões Comuns RID/ADR de 

2004 e 2005, com vista à constituição do pacote de emendas a entrar em vigor em Janeiro de 2007, 
tendo as mesmas sido quase integralmente ratificadas.  

 
6. Das decisões tomadas sobre emendas especificamente rodoviárias, salientam-se as seguintes: 
 

a) Não adoptar a proposta de Itália de, para carregamentos mistos, obrigar à existência de 
fichas de segurança diferentes para mercadorias perigosas com código de classificação 
diferentes;  

b) Não adoptar, para já, a proposta da IRU e da FIATA de 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, contendo a indicação dos 
equipamentos de protecção obrigatórios e das medidas de urgência a tomar, baseados nas 
diferentes etiquetas de perigo das mercadorias a transportar; contudo, o grupo considerou 
importante aprofundar a discussão sobre a melhoria do sistema actual de fichas de 
segurança, aceitando o oferecimento da FIATA e da IRU de organizarem um grupo de 
trabalho informal, com esse mandato; 

c) Não adoptar a proposta da AEGPL de dispensar a existência de certificado de formação de 
condutores para certos transportes em veículos ligeiros, tendo, aliás, a proposta sido 
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discutida num grupo de trabalho informal, em resultado do qual foi retirada pelos 
proponentes; 

d) Adoptar uma modalidade de dispensa da identificação do destinatário no documento de 
transporte, para certas operações de distribuição ao domicílio (“sale on delivery”), baseada 
na autorização da autoridade competente; esta modalidade, que acabou por obter a maioria 
das preferências, foi proposta pela França e pelo Reino Unido, durante a apreciação de uma 
proposta conjunta de Portugal e da IRU, que previa esta dispensa para uma determinada 
lista de mercadorias perigosos, sem necessidade de intervenção da autoridade competente; 

e) Adoptar uma solução preconizada pelo Reino Unido, no sentido de inscrever uma disposição 
especial BBx na instrução de embalagem IBC02 explicitando que a gasolina cuja pressão de 
vapor a 50ºC exceda 110ºC não pode ser transportada em GRG’s; 

f) Adoptar a proposta da França de modificar o ponto 9.6 do modelo de certificado de 
aprovação de veículos, que passará a referir as Disposições especiais TC e TE, clarificando 
numa nota de pé de página que a indicação dessas disposições não é exigida se as matérias 
autorizadas estiverem enumeradas no ponto 10.2 do certificado; foi ainda adoptada uma 
medida transitória, determinando que continuam a ser aceites os certificados do anterior 
modelo; 

g) Solicitar formalmente ao WP.29 (responsável pela regulamentação de veículos) que estude o 
assunto da prevenção de incêndios nos pneumáticos, dando, nessa perspectiva, orientação 
sobre a normalização de sistemas de detecção da pressão dos pneumáticos nos veículos 
pesados; 

h) Suprimir a data de termo de aplicação da medida transitória relativa aos veículos EXII e III 
construídos de acordo com as prescrições aplicáveis antes de 1 de Janeiro de 2005. 

 
7. Relativamente ao ponto 5 da ordem de trabalhos – futuras restrições à circulação em túneis 

rodoviários – registou-se uma viva discussão, devido, por um lado, à apresentação, pela Bélgica, de 
uma proposta bastante diferente das anteriores quanto à apresentação global das futuras 
disposições, e, por outro lado, devido às declarações de reserva de certas delegações, como a de 
Itália e a de França, que consideraram as propostas em debate demasiado rígidas.  

 
8. Apesar de alguns delegados presentes considerarem que as propostas em presença careciam ainda 

de um maior amadurecimento, acabaram por resultar da discussão as seguintes tomadas de 
posição: 

 
a) As disposições sobre as restrições à circulação nos túneis deverão distribuir-se pelos 

capítulos 1.9 e 8.6; 
b) Uma vez adoptadas as novas disposições sobre restrições de passagem em túneis, o 

parágrafo 1.9.3 (a) deveria deixar de referir a circulação em túneis como uma das situações 
em que as autoridades nacionais poderiam fixar normas diferentes das do ADR; 

c) A designação “restrições” deveria ser utilizada em substituição do termo “interdições”; 
d) Na sinalização à entrada dos túneis, não se deveria prescrever um itinerário alternativo 

obrigatório, devendo manter-se a hipótese de o condutor poder escolher entre vários 
itinerários alternativos possíveis; 

e) Não aceitar a proposta da França segundo a qual se poderiam aplicar restrições à passagem 
em certos túneis também no caso de transportes de mercadorias perigosas em regime de 
isenção segundo a secção 1.1.3, desde que esses túneis tivessem sistemas de controlo 
físico de entrada. 

 
9. Quanto ao conteúdo da secção 8.6.2, não foi possível, durante a parte final do último dia de sessão, 

encontrar uma solução, uma vez que nenhuma das abordagens propostas obteve uma maioria de 
apoios. Com o objectivo de prosseguir o debate para que as novas disposições ainda possam 
integrar o pacote de emendas de 2007 (embora para entrarem em vigor apenas em 2009), acabou 
por ser decidido utilizar dois dias de trabalho da reunião do WP.15 habitualmente dedicada ao 
transporte fluvial, prevista para Janeiro de 2006, para concluir este ponto da agenda. 

 
10. Finalmente, deve salientar-se que a delegação portuguesa teve uma intervenção bastante activa 

nesta sessão, designadamente apresentando e defendendo a proposta conjunta com a IRU referida 
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em 6 d), e contribuindo com os seus pontos de vista para que fossem encontradas as melhores 
soluções para as disposições do ADR em matérias de grande interesse para a segurança dos 
transportes rodoviários de mercadorias perigosas, como a formação dos condutores, as fichas de 
segurança ou a circulação em túneis. 

 
 
Lisboa, 5 de Janeiro de 2006 
 
A DELEGAÇÃO PORTUGUESA 
(aa) José Alberto Franco 
 Maria Margarida Roxo 
 
 

*     *     * 
REUNIÃO DO COMITÉ TDG DA COMISSÃO 
EUROPEIA 
Bruxelas, 16 de Dezembro de 2005 
 
 
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 Noruega, da Suíça, da 
Bulgária e da Roménia, como observadores e ainda de 7 organizações não governamentais (AEGPL, 
CCNR, CEFIC, CEN, EIGA, FECC e UIC). 
 
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 20 Junho. A propósito do ponto 2 da 
agenda da sessão de Junho, relativo às decisões sobre derrogações nacionais, a Comissão informou 
que as mesmas se encontram já publicadas no Jornal oficial sob as referências 2005/777/CE e 
2005/903/CE. 
 
Referem-se seguidamente os principais assuntos tratados na reunião: 
 
2. A Comissão fez um breve ponto da situação dos trabalhos do grupo ad-hoc 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, de modo a tornar 
dispensável a existência desta directiva. 

 
3. Para esse efeito, foi sublinhada a necessidade de serem igualmente revistos os capítulos 6.7 e 6.8, 

tarefa a ser desenvolvida pelo grupo de trabalho “cisternas” também no âmbito da Reunião Comum 
RID/ADR. No que se refere a prazos, encontra-se actualmente previsto que os novos capítulos 
possam ser adoptados em Setembro de 2007 pela Reunião Comum, o que permitiria revogar a 
Directiva TPED em 2009. Certos requisitos relativos à colocação no mercado, à marcação dos 
equipamentos e ao reconhecimento mútuo de organismos de inspecção, que não podem ser 
tratados no RID/ADR, poderão vir a ser incluídos na futura directiva sobre transporte rodoviário, 
ferroviário e fluvial de mercadorias perigosas (Directiva TDG).  

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

dos trabalhos preparatórios da 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. Antes de iniciar o debate, a Comissão deu a palavra ao Sr. Gernot Pauli, da 
Comissão Central para a Navegação no Reno, que apresentou em traços gerais o conteúdo do 
Acordo ADN-R, na base do qual se processam cerca de 70% dos transportes fluviais na Europa e 
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que tem como partes contratantes a Alemanha, a Holanda, a França, a Bélgica e a Suiça. Foi 
referido que o Acordo ADN - que data de 2000, mas que ainda não entrou em vigor - teve como 
base o conteúdo do Acordo ADN-R, devendo questionar-se, após a sua entrada em vigor, a 
coexistência de 2 convenções internacionais de conteúdos idênticos. 

 
5. Foi apresentado pela Comissão um documento (cf. anexo 2), em formato que evidenciava as 

sugestões e comentários escritos remetidos à Comissão por 12 dos 25 estados Membros (entre os 
quais Portugal), bem como a versão 4, contendo a mais recente proposta de texto da Comissão, 
resultante da sua avaliação relativamente aos contributos recebidos. 

 
6. Este documento foi tomado como base para a discussão, que se processou, artigo a artigo, até ao 

artigo 6.3. Deste debate, salientam-se os pontos mais controversos:  
 

• Não inclusão de uma definição de “transporte” 
• Remissão para o ADN e/ou o ADN-R ou para as “convenções da IMO” 
• Aplicabilidade da directiva aos transportes fluviais, ficando tal aplicação limitada aos rios com 

comunicação a outros Estados Membros ou em função da dimensão dos navios  
• Manutenção da possibilidade de imposição, pelos Estados Membros, de certas regras 

(diferentes das do ADR/RID/ADN), e que não se encontram abrangidas pelo capítulo 1.9 do 
RID/ADR (segurança física ou protecção ambiental) 

• Transferência de certas disposições que interessam especificamente a certos Estados Membros 
para o Anexo III e de certas disposições de interesse temporário para o Anexo II 

• Restrição da “isenção” de que beneficiam os transportes feitos em tractores agrícolas, apenas 
aos tractores cuja velocidade máxima não exceda 40 km/h, devido à alteração da definição de 
veículo  

• Definição das situações em que podem ser concedidas derrogações nacionais, designadamente 
no que se refere a “transportes locais”  

 
7. Sobre as anteriores questões, o debate não permitiu soluções consensuais, tendo os peritos 

presentes tentado fazer valer os seus argumentos e a Comissão procurado aproximar as posições e 
extrair conclusões. A Comissão fez questão de relembrar que a discussão no Comité tem carácter 
apenas informal e que os contributos dos peritos para o projecto de texto não comprometem os 
respectivos Estados Membros. Também no âmbito da Comissão, o projecto terá de ser discutido 
com os serviços jurídicos, podendo vir a sofrer modificações profundas decorrentes dessa 
discussão. 

 
8. A signatária interveio diversas vezes durante a reunião, com o objectivo de reforçar ou explicar as 

posições que os nossos serviços comunicaram por e-mail à Comissão e que só em alguns casos 
foram contemplados na versão 4. Em certos casos como por exemplo no respeitante às definições 
de ”veículo” e de “vagão”, as nossas posições não foram maioritárias, não se julgando, no entanto 
que tal possa suscitar problemas de maior. 

 
9. Em contrapartida, uma questão que se julga de alguma relevância é a de saber como será encarada 

a aplicação da futura directiva aos transportes fluviais em países que não são actualmente partes 
contratantes nem do ADN nem do ADN-R por não terem transportes fluviais de dimensão 
apreciável. Certos EM, como, por exemplo, o Reino Unido, a Dinamarca e Portugal (e também a 
Noruega, presente com estatuto de observador) expressaram a sua preocupação e consideraram 
indispensável que a directiva exclua do seu âmbito os transportes em vias navegáveis sem 
comunicação com outros EM, o que foi duramente criticado por outros EM, como a França, que 
considerou tal “abertura” contrária ao objectivo de harmonização das condições de segurança e 
também de concorrência em toda a UE.   

 
10. Por falta de tempo, os restantes pontos da ordem de trabalhos foram apenas objecto de breves 

intervenções (como foi o caso das referências à prevista alteração do procedimento de Comitologia) 
ou nem chegaram a ser abordados. Foi, no entanto, dada oportunidade à representante da Letónia, 
de endereçar a todos os presentes um convite para participarem numa reunião informal sobre a 
fiscalização rodoviária aos transportes ADR, que está a ser organizada pelo Ministério dos 
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Transportes do seu País, e irá ter lugar em Riga, em 19 e 20 de Junho próximo. A Comissão 
informou, a propósito, que a versão consolidada da Directiva 95/50/CE, já contendo a emenda de 
2004, será em breve publicada no Jornal Oficial. 

 
Finalmente, a Comissão anunciou que eventualmente se realizará uma nova sessão do Comité no 
primeiro trimestre do ano de 2006, para prosseguir a análise do projecto de directiva TDG, convidando 
os presentes a enviar comentários e sugestões via e-mail, designadamente sobre os pontos em que 
não foi possível obter acordo. 
 
 
Lisboa, 5 de Janeiro de 2006 
 
A DELEGAÇÃO PORTUGUESA 
(a) Maria Margarida Roxo 


