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DIRECTIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

relativa ao transporte terrestre de mercadorias perigosas 
 

(Texto adoptado no COREPER de 16.5.2006) 
 
 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 
 
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o seu artigo 71º, 
Tendo em conta a proposta da Comissão, 
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, 
Deliberando nos termos do procedimento previsto no artigo 251º do Tratado, 
Considerando o seguinte: 
 
(1) O transporte de mercadorias perigosas por estrada, caminho-de-ferro ou via navegável interior apresenta 

riscos de acidente consideráveis. É, por conseguinte, necessário adoptar medidas para assegurar que tais 
transportes sejam realizados nas melhores condições de segurança possíveis. 

 
(2) A Directiva 94/55/CE do Conselho, de 21 de Novembro de 1994, relativa à aproximação das legislações dos 

Estados-Membros respeitantes ao transporte rodoviário de mercadorias perigosas e a Directiva 96/49/CE do 
Conselho, de 23 de Julho de 1996, relativa a aproximação das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes ao transporte ferroviário de mercadorias perigosas estabelecem regras uniformes para o 
transporte de mercadorias perigosas por estrada e caminho-de-ferro, respectivamente.  

 
(3) Para criar um regime comum que abranja todos os modos de transporte terrestre de mercadorias perigosas, 

as Directivas 94/55/CE e 96/49/CE deverão ser substituídas por uma directiva única, que também seja 
aplicável às vias navegáveis interiores. 

 
(4) Quase todos os Estados-Membros são signatários do Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de 

mercadorias perigosas por estrada (ADR), do Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário 
de mercadorias perigosas (RID) e, quando se justifica, do Acordo Europeu relativo ao transporte 
internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior (ADN). 

 
(5) Os Acordos ADR, RID e ADN estabelecem regras uniformes para que o transporte internacional de 

mercadorias perigosas se efectue em segurança. Para harmonizar as condições de transporte de mercadorias 
perigosas na Comunidade e garantir o funcionamento do mercado comum de transportes, essas regras 
deverão ser aplicáveis ao transporte nacional. 

 
(6) As disposições da presente directiva não se aplicam as operações de transporte de mercadorias perigosas 

efectuadas em circunstâncias excepcionais ligadas ao tipo de veículos ou navios envolvidos ou à natureza 
limitada do transporte. 

 
(7) As disposições da presente directiva não se aplicam ao transporte de mercadorias perigosas sob a 

responsabilidade ou supervisão directa e física das forças armadas. O transporte de mercadorias perigosas 
conduzido por empresas comerciais que trabalhem para as forças armadas deve, todavia, ser incluído no 
âmbito da presente directiva salvo se os seus deveres contratuais forem exercidos sob a responsabilidade ou 
supervisão directa e física das forças armadas. 

 
(8) Para um Estado-Membro que não tenha sistema ferroviário, e que não tenha perspectiva imediata de vir a tê-

lo, seria uma obrigação desproporcionada e inútil ter de transpor e implementar as disposições da presente 
directiva no que se refere ao caminho-de-ferro. Assim, esse Estado-Membro deverá ser isentado, enquanto 
não tiver sistema ferroviário, da obrigação de transpor e implementar a presente directiva no que se refere 
ao caminho-de-ferro. 
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(9) Os Estados-Membros deverão conservar o direito de isentar da presente directiva o transporte fluvial de 

mercadorias perigosas, se as vias navegáveis interiores do seu território não estiverem ligadas, por via 
fluvial, as vias navegáveis de outros Estados-Membros ou se não forem transportadas mercadorias perigosas 
nessas mesmas vias. 

 
(10)  Sem prejuízo do direito comunitário e das disposições do Capítulo 1.9 dos Anexos I.1, II.1 e III.1, deverá ser 

permitido aos Estados-Membros por motivos de segurança do transporte conservar ou estabelecer disposições em áreas 
não cobertas pela presente directiva. Essas disposições devem ser específicas e claramente definidas. 

 
(11) Os Estados-Membros deverão conservar o direito de regulamentar ou de proibir o transporte de mercadorias 

perigosas através dos seus territórios, exclusivamente por motivos que não sejam de segurança técnica, tais 
como motivos de segurança pública ou de protecção ambiental. 

 
(12) Os meios de transporte registados em países terceiros deverão poder realizar transportes internacionais de 

mercadorias perigosas no território dos Estados-Membros, sob reserva do cumprimento das disposições 
aplicáveis dos Acordos ADR, RID ou ADN e desta directiva. 

 
(13) Os Estados-Membros deverão poder aplicar regras mais severas às operações de transporte nacional 

efectuadas por meios de transporte matriculados ou colocados em circulação no seu território. 
 
(14) A harmonização das condições aplicáveis ao transporte nacional de mercadorias perigosas não deverá 

impedir que sejam tomadas em conta circunstancias nacionais específicas. A presente directiva devera, por 
conseguinte, permitir que os Estados-Membros concedam derrogações em determinadas condições 
específicas. Essas derrogações serão enumeradas na presente directiva como "derrogações nacionais". 

 
(15) Com vista a enfrentar situações inusuais e excepcionais, os Estados-Membros devem ter o direito de emitir 

autorizações individuais permitindo o transporte de mercadorias perigosas no seu território, que de outra 
forma seriam interditos pela presente directiva. 

 
(16) Em virtude do nível de investimento necessário no sector, os Estados-Membros deverão poder manter em 

vigor, a titulo provisório, certas disposições nacionais especificas relativas aos requisitos de construção dos 
meios de transporte ou equipamento, e ao transporte no túnel do Canal da Mancha 

 
Os Estados-Membros deverão também poder manter em vigor e desenvolver disposições para o transporte 
de mercadorias perigosas por caminho-de-ferro entre Estados-Membros e Estados Partes da Organização 
para a Cooperação dos Caminhos-de-ferro (OSJD) até que seja atingida uma harmonização das regras do 
Anexo II do Acordo relativo ao Transporte Internacional de Carga por Caminho-de-Ferro (SMGS) 
(concluído em Budapeste em 1 de Novembro de 1951, conforme alterado) com as disposições do Anexo II. 
1 e do RID. Durante 10 anos a partir da entrada em vigor da presente directiva, a Comissão deve 
acompanhar as consequências dessas disposições e, se necessário, submeter propostas apropriadas. 
 
Essas disposições serão enumeradas na presente directiva como "disposições transitórias adicionais". 

 
(17) É necessário poder adaptar rapidamente os anexos da presente directiva ao progresso científico e técnico, 

incluindo o desenvolvimento das novas tecnologias de seguimento e localização, nomeadamente para ter em 
conta as novas disposições incorporadas no ADR, no RID e no ADN. As emendas ao ADR, ao RID e ao 
ADN e as correspondentes adaptações aos Anexos devem entrar em vigor simultaneamente. 
 
A Comissão deve assegurar apoio financeiro apropriado aos Estados-Membros para a tradução do ADR, do 
RID e do ADN e respectivas modificações nas suas línguas oficiais. 
 

(18) A Comissão também deverá poder rever as listas de derrogações nacionais e decidir sobre a adopção e 
aplicação de medidas de emergência em caso de acidente ou incidente. 

 
(19) As medidas necessárias à aplicação da presente directiva deverão ser adoptadas em conformidade com a 

Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas a Comissão. 
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(20) A Comissão deverá, nomeadamente, estar habilitada a adaptar os anexos ao progresso científico e técnico. 
Visto tratar-se de medidas de carácter geral cujo objectivo e alterar ou suprimir elementos não essenciais da 
presente directiva ou completar a directiva mediante o aditamento de novos elementos não essenciais, estas 
medidas deverão ser adoptadas pelo procedimento de regulamentação com controlo previsto no artigo 5.º-A 
da Decisão 1999/468/CEE. 

 
(21) Por uma questão de eficiência, para a adopção das adaptações dos anexos ao progresso científico e técnico 

deverão ser encurtados os prazos normalmente aplicados no âmbito do procedimento de regulamentação 
com controlo. 

 
(22) Atendendo a que os objectivos da presente directiva, designadamente garantir a aplicação uniforme de 

normas de segurança harmonizadas na Comunidade e um nível elevado de segurança nas operações de 
transporte nacional e internacional, não podem ser suficientemente realizados pelos Estados-Membros e 
podem, pois, devido a sua dimensão e efeitos, ser melhor alcançados a nível comunitário, a Comunidade 
pode adoptar medidas, em conformidade com o principio da subsidiariedade consagrado no artigo 5.° do 
Tratado. De acordo com o princípio da proporcionalidade consagrado no mesmo artigo, a presente directiva 
não excede o necessário para atingir aqueles objectivos. 

 
(23) As disposições da presente directiva não prejudicam o compromisso assumido pela Comunidade e pelos 

Estados-Membros, de acordo com os objectivos estabelecidos no capitulo 19 da agenda 21 da Conferencia 
das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento (CNUAD), realizada no Rio de Janeiro em 
Junho de 1992, de se empenharem na harmonização futura dos sistemas de classificação de substancias 
perigosas. 

 
(24) As disposições da presente directiva não prejudicam a legislação comunitária no domínio da segurança do 

transporte de agentes biológicos e de organismos geneticamente modificados, nomeadamente a Directiva 
90/219/CEE do Conselho, a Directiva 2001/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e a Directiva 
2000/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. 

 
(25) As disposições da presente directiva não prejudicam a aplicação de outras disposições comunitárias no 

domínio da segurança e saúde no trabalho e da protecção do ambiente, em particular a Directiva-quadro 
89/391/CEE10 e as suas directivas especificas, designadamente a Directiva 98/24/CE11 relativa aos agentes 
químicos e a Directiva 98/24/CE12 relativa aos agentes cancerígenos e mutagénicos. 

 
(26) O artigo 6º da Directiva 82/714/CEE do Conselho, de 4 de Outubro de 1982, que estabelece as prescrições 

técnicas dos navios de navegação interior prevê que os navios munidos de um certificado emitido em 
conformidade com o Regulamento para o transporte de matérias perigosas no Reno (ADNR) podem 
transportar mercadorias perigosas em todo o território da Comunidade, nas condições estabelecidas no 
referido certificado. Com a adopção da presente directiva, a Directiva 82/714/CEE deverá ser alterada a fim 
de se suprimir tal disposição. 

 

(27) Os Estados-Membros devem ser autorizados a dispor de um período transitório até dois anos para a 
aplicação das disposições da presente directiva no que se refere às vias navegáveis interiores dando-lhes o 
tempo suficiente para a adaptação das disposições nacionais, para o estabelecimento do enquadramento 
legal e para a formação do pessoal. 
 
Um período transitório geral de cinco anos deve ser concedido para os certificados de navios e de pessoas 
emitidos antes ou durante o período transitório para a aplicação das disposições da presente directiva no que 
se refere às vias navegáveis interiores, salvo se for indicado no certificado um período de validade mais 
curto. 

 
(28) As Directivas 94/55/CEE e 96/49/CEE devem, por conseguinte, ser revogadas. Por uma questão de clareza 

e racionalidade, é igualmente necessário revogar a Directiva 96/35/CE do Conselho, de 3 de Junho de 1996, 
relativa a designação e a qualificação profissional dos conselheiros de segurança para o transporte de 
mercadorias perigosas por estrada, por caminho-de-ferro ou por vias navegáveis, a Directiva 2000/18/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Abril de 2000, relativa as exigências mínimas aplicáveis ao 
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exame de conselheiro de segurança para o transporte de mercadorias perigosas por estrada, caminho-de-
ferro ou vias navegáveis, a Decisão 2005/263/CE da Comissão, de 4 de Marco de 2005, que autoriza os 
Estados-Membros a adoptarem certas derrogações nos termos da Directiva 94/55/CE no que se refere ao 
transporte rodoviário de mercadorias perigosas e a Decisão 2005/180/CE da Comissão, de 4 de Marco de 
2005, que autoriza os Estados-Membros a adoptarem certas derrogações nos termos da Directiva 96/49/CE 
do Conselho no que se refere ao transporte ferroviário de mercadorias perigosas.  

 

(29) Em conformidade com o parágrafo 34 do Acordo Interinstitucional sobre melhor legislação, os Estados-
Membros são encorajados a estabelecer, para si mesmos e no interesse da Comunidade, as suas próprias 
tabelas que, na mais ampla medida do possível, ilustrem a correlação entre a presente directiva e as medidas 
de transposição, e torná-las públicas. 

 
 
ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA: 
 
 

Artigo 1º 

Âmbito de aplicação 
 
1. A presente directiva é aplicável ao transporte rodoviário, ferroviário e fluvial de mercadorias perigosas num 

Estado-Membro ou entre Estados-Membros, incluindo as operações de carga e descarga, as transferências 
de um modo de transporte para outro e as paragens exigidas pelas condições do transporte. 

 
A directiva não é aplicável ao transporte de mercadorias perigosas efectuado: 
– (a) por meio de veículos, vagões e navios que sejam propriedade ou estejam sob a responsabilidade das 
Forcas Armadas; 
– (b) por meio de navios de mar, em vias marítimas que façam parte de vias navegáveis interiores; 
– (c) por meio de ferries que apenas cruzem uma via navegável interior ou um porto; ou 
– (d) exclusivamente dentro do perímetro de um espaço circunscrito. 

 
2. As disposições do Anexo II.1 não se aplicam aos Estados-Membros que não tenham sistema ferroviário, 

enquanto esse sistema não for estabelecido no seu território. 
 
3. No prazo de um ano a contar da entrada em vigor da presente directiva, os Estados-Membros podem decidir 

não aplicar as disposições do Anexo III.1 por uma das razões seguintes: 
– (a) não dispõem de vias navegáveis interiores; 
– (b) as suas vias navegáveis interiores não estão ligadas, por via fluvial, às vias navegáveis de outros Estados-

Membros; ou 
– (c) não se efectuam transportes de mercadorias perigosas por via fluvial. 

 
Um Estado-Membro que decida não aplicar as disposições do Anexo III.1 deve notificar essa decisão à 
Comissão, que a comunicará aos outros Estados-Membros. 

 
4. Os Estados-Membros podem estabelecer prescrições de segurança específicas para as operações de 

transporte nacional ou internacional de mercadorias perigosas realizadas no seu território no que se refere: 
 
a) ao transporte de mercadorias perigosas efectuado por meio de veículos, vagões ou navios de navegação 

interior não abrangidos pela presente directiva; 
b) ao uso de itinerários prescritos, incluindo, quando apropriado, o uso de modos de transporte prescritos; 
c) às regras especiais para o transporte de mercadorias perigosas em comboios de passageiros. 
 
A Comissão deverá ser informada dessas prescrições e informará em conformidade os outros Estados-
Membros acerca delas. 

 
5. Os Estados-Membros podem regulamentar ou de proibir, exclusivamente por motivos diferentes da 

segurança, o transporte de mercadorias perigosas no seu território. 
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Artigo 2º 

Definições 
 
Para efeitos da presente directiva, entende-se por: 
 
(1) "ADR", o Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada, concluído em 
Genebra em 30 de Setembro de 1957, conforme alterado; 
 (2) "RID", o Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas, constante do Apêndice 
C da Convenção relativa aos transportes internacionais ferroviários (COTIF), concluída em Vilnius em 3 de Junho de 1999, 
conforme alterado; 
(3) "ADN", o Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por vias navegáveis interiores, 
concluído em Genebra em 26 de Maio de 2000, conforme alterado; 
(4) "Veículo", qualquer veículo a motor destinado a circular na via publica, tendo pelo menos quatro rodas e uma 
velocidade máxima de projecto superior a 25 km/h, bem como os seus reboques, à excepção dos veículos que se deslocam 
sobre carris, das máquinas móveis e dos tractores agrícolas e florestais na condição de não circularem a uma velocidade 
superior a 40 km/h quando transportarem mercadorias perigosas; 
(5) "Vagão", qualquer veículo ferroviário desprovido de meios de tracção, apto a circular com as suas próprias rodas sobre 
vias férreas e destinado a transportar mercadorias; 
(6) "Navio", qualquer embarcação de navegação interior ou de mar. 
 
 

Artigo 3º 

Disposições gerais 
 
1. Sem prejuízo do disposto no artigo 6°, não é permitido transportar mercadorias perigosas cujo transporte 

seja proibido pelos Anexos I.1, II.1 e III.1.  
 
2. Sem prejuízo das regras gerais de acesso ao mercado ou das disposições geralmente aplicáveis ao 

transporte de mercadorias, é autorizado o transporte de mercadorias perigosas nas condições estabelecidas 
nos Anexos I.1, II.1 e III.1. 

 
 

Artigo 4º 

Países terceiros 
 
O transporte de mercadorias perigosas entre Estados-Membros e países terceiros é autorizado sob reserva do 
cumprimento dos requisitos dos Acordos ADR, RID ou ADN, se não forem indicadas condições diferentes nos 
Anexos. 
 
 

Artigo 5º 

Restrições por razões de segurança do transporte 
 

1. Os Estados-Membros podem, por razões de segurança do transporte, aplicar disposições mais severas, à 
excepção de requisitos de construção, ao transporte nacional de mercadorias perigosas efectuado com meios 
de transporte matriculados ou colocados em circulação no seu território. 

 
2. Se, em caso de acidente ou incidente no seu território, um Estado-Membro considerar que as prescrições de 

segurança aplicáveis são insuficientes para reduzir o risco da operação de transporte e for necessário tomar 
medidas urgentes, o Estado-Membro deve, na fase de planeamento, notificar a Comissão as medidas que se 
propõe adoptar. 
 
A Comissão decidirá, em conformidade com o procedimento previsto no nº 2 do artigo 9°, se autoriza a 
aplicação das medidas em causa e qual o seu período de vigência. 

 
 
 



CNTMP/2007/13 
     29.5.2007 
 
 

Artigo 6º 

Derrogações 
 
1. Os Estados-Membros podem autorizar a utilização de línguas diferentes das previstas nos Anexos no quadro 

das operações de transporte realizadas no seu território. 
 
2. (a) Desde que a segurança não fique comprometida, os Estados-Membros podem requerer derrogações aos 

Anexos I.1, II.1 ou III.1 para o transporte de pequenas quantidades de determinadas mercadorias perigosas 
no seu território, à excepção de matérias de alta e media radioactividade, na condição de as prescrições 
aplicáveis a esses transportes não serem mais severas que as estabelecidas naqueles Anexos. 

 
(b) Desde que a segurança não fique comprometida, os Estados-Membros podem igualmente requerer 
derrogações aos Anexos I.1, II.1 ou III.1 para o transporte de mercadorias perigosas no seu território, nos 
casos seguintes: 

 
b1) transportes locais em distancias curtas, ou 
 
b2) transportes locais por caminho-de-ferro em itinerários predefinidos, que se integram num 

processo industrial especifico e estejam sujeitos a controlos rigorosos em condições claramente 
definidas. 

 
A Comissão examinará, caso a caso, se as condições estabelecidas nas alíneas a) e b) foram satisfeitas e 
decidirá, em conformidade com o procedimento previsto no n.º 2 do artigo 9°, se autoriza a derrogação e a 
acrescenta a lista das derrogações nacionais constantes dos Anexos I.3, II.3 ou III.3. 
 

3. As derrogações previstas no nº 2 do artigo 6º serão válidas por um período não superior a 6 anos a contar da 
data da sua autorização, fixado na decisão de autorização. No que se refere às derrogações dos Anexos I.3, 
II.3 e III.3, a data definida no artigo 10º será considerada como constituindo a data de autorização dessas 
derrogações. Se nada for indicado de forma diferente em cada derrogação, elas serão válidas por um período 
de 6 anos.  
 
As derrogações devem ser aplicadas sem discriminação. 
 

4. Se um Estado-Membro solicitar a prorrogação de uma autorização de derrogação, a Comissão reexaminará a 
derrogação em questão. 
 
Se não tiver sido adoptada uma alteração aos Anexos I.1, II.1 ou III.1 que afecte o objecto da derrogação, a 
Comissão, deliberando nos termos do procedimento previsto no nº2 do artigo 9º, renovara a autorização por 
um novo período não superior a 6 anos a contar da data da sua autorização, fixado na decisão de 
autorização. 
 
Se tiver sido adoptada uma alteração aos Anexos I.1, II.1 ou III.1 que afecte o objecto da derrogação, a 
Comissão, deliberando nos termos do procedimento previsto no nº2 do artigo 9º, pode:  
 
(a) declarar a derrogação obsoleta e eliminá-la do Anexo pertinente; 
(b) reduzir o âmbito de aplicação da autorização e alterar o Anexo pertinente em conformidade; 
(c) renovar a autorização por um novo período não superior a 6 anos a contar da data da sua autorização, 

fixado na decisão de autorização. 
 

5. Os Estados-Membros podem, excepcionalmente e desde que a segurança não fique comprometida, emitir 
autorizações individuais para operações de transporte, no seu território, de mercadorias perigosas proibidas 
pela presente directiva ou para a sua realização em condições diferentes das estabelecidos na presente 
directiva, desde que tais operações de transporte sejam claramente definidas e limitadas no tempo. 
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Artigo 7º 

Disposições transitórias 
 
1. Os Estados-Membros podem manter em vigor no seu território as disposições enumeradas nos Anexos I.2., 

II.2. e III.2 
 
Os Estados-Membros que mantiverem as referidas disposições notificá-lo-ão à Comissão. A Comissão 
informará os outros Estados-Membros. 

 
2. Sem prejuízo do nº 2 do artigo 1º, os Estados-Membros podem optar por não aplicar as disposições do 

Anexo III.1 até, no máximo, 30 de Junho de 2011. Nesse caso, o Estado-Membro deverá continuar a aplicar 
as disposições das Directivas 96/35/CE e 2000/18/CE, no que se refere às vias de navegação interiores, 
como se aplicavam até à data referida no artigo 10º. 

 
 

Artigo 8º 

Adaptações 
 
1. As alterações necessárias para adaptar os anexos ao progresso cientifico e técnico, incluindo a utilização de 

tecnologias de seguimento e de localização, nos domínios abrangidos pela presente directiva, 
nomeadamente para ter em conta as alterações aos Acordos ADR, RID e ADN, serão adoptadas pelo 
procedimento de regulamentação com controlo previsto no nº 3 do artigo 9º. 

 
2. A Comissão assegurará apoio financeiro apropriado aos Estados-Membros para a tradução do ADR, do RID 

e do ADN e respectivas modificações nas suas línguas oficiais. 
 
 

Artigo 9º 

Comité 
 
1. A Comissão será assistida pelo Comité para o transporte de mercadorias perigosas. 
 
2. Sempre que se faça referência ao presente numero, são aplicáveis os artigos 5° e 7°da Decisão 

1999/468/CE, tendo em conta o disposto no seu artigo 8°. 
 
O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5º da Decisão 1999/468/CE é de três meses. 

 
3. Sempre que se faca referencia ao presente numero, são aplicáveis os n.ºs 1 a 4 do artigo 5.º-A, bem como o 

artigo 7º da Decisão 1999/468/CE, tendo em conta o disposto no seu artigo 8.º 
 
Os prazos indicados no n.º 3, alínea c), e no n.º 4, alíneas b) e e), do artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE 
são fixados, respectivamente, em um mês, um mês e dois meses. 

 

 

Artigo 10º 
Transposição 

 
1. Os Estados-Membros porão em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas 

necessárias para dar cumprimento à presente directiva o mais tardar em [30 de Junho de 2009]. 
 

Quando os Estados-Membros adoptarem tais disposições, estas devem incluir uma referência à presente 
directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial. As modalidades dessa 
referência serão adoptadas pelos Estados-Membros. 
 

2. Os Estados Membros devem comunicar a Comissão o texto das principais disposições de direito interno que 
aprovarem nas matérias reguladas pela presente directiva. 



CNTMP/2007/13 
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Artigo 11º 
Alterações 

 
O artigo 6º da Directiva 82/714/CEE é suprimido. 
 
 

Artigo 12º 
Revogações 

 
1.  Sem prejuízo do nº 2 do artigo 7º, as Directivas 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE são revogadas 

a partir de [30 de Junho de 2009]. 
 
Os certificados emitidos em conformidade com as directivas revogadas permanecem válidos até ao termo do 
seu prazo de validade. 
 

2.  As Decisões 2005/263/CE e 2005/180/CE são revogadas. 
 
 

Artigo 13º 

Entrada em vigor 
 
A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia. 
 
 

Artigo 14º 

Destinatários 
 
Os Estados-membros são os destinatários da presente directiva. 
 
Feito em Bruxelas, em 
 
Pelo Parlamento Europeu    Pelo Conselho 

O Presidente      O Presidente 


