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RELATO DAS REUNIÕES DO GRUPO DE TRABALHO “TRANSPORTE – QUESTÕES 
INTERMODAIS E REDES”, DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, PARA ANÁLISE DA 
PROPOSTA DE DIRECTIVA RELATIVA AO TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCADORIAS 
PERIGOSAS 
Bruxelas, 6 e 20 de Fevereiro, 20 de Março, 16 de Abril e 4 de Maio de 2007 
 
 
1. As reuniões tiveram lugar no edifício Justus Lipsius, sempre sob a presidência do senhor Helmut Rein, do 

Ministério dos Transportes da Alemanha, secretariado pela Senhora Maria Sevdali dos serviços de apoio 
do Conselho (DG C3), e coadjuvado pela Senhora Eva Karlsson, dos Serviços Jurídicos do Conselho. 

 
2. Registou-se a participação de delegados de todos os 27 Estados membros (à excepção do Luxemburgo na 

3ª reunião, e da Grécia na 4ª), e da Comissão Europeia (Senhores Wolfgang Elsener, Erkki Laakso e 
Andrea Pearson, da Unidade TREN J4, de Nicola Yerrell, dos Serviços Jurídicos da Comissão nas 4ª e 5ª 
reuniões, e ainda do estagiário da DG TREN Felix Kaiser na 5ª reunião). Portugal foi representado pela 
Engª Margarida Roxo na 1ª reunião e pelo Eng. José Alberto Franco nas 2ª, 3ª, 4ª e 5ª reuniões. 

 
3. O GT debruçou-se sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao 

transporte terrestre de mercadorias perigosas, que visa simplificar, harmonizar e actualizar a actual 
legislação comunitária do transporte rodoviário e ferroviário de mercadorias perigosas, alargando 
simultaneamente o seu âmbito ao transporte de mercadorias perigosas por vias navegáveis interiores, que 
apenas se encontravam abrangidos pela exigência relativa a conselheiros de segurança. 

 
4. A simplificação da legislação traduz-se na substituição por uma única directiva das 4 directivas actualmente 

em vigor neste domínio: Directiva nº 94/55/CE, de 21 de Novembro de 1994 (dita Directiva-Quadro ADR) 
sobre transporte rodoviário de mercadorias perigosas, Directiva nº96/49/CE, de 23 de Julho de 1996 (dita 
Directiva-Quadro RID) sobre transporte ferroviário de mercadorias perigosas, Directiva 96/35/CE, de 3 de 
Junho de 1996, relativa à designação e à qualificação profissionais dos conselheiros de segurança para o 
transporte de mercadorias perigosas por estrada, por caminho de ferro e por vias navegáveis e Directiva 
2000/18/CE, de 17 de Abril de 2000, relativa às exigências mínimas do exame de conselheiro de 
segurança. Além da revogação destas 4 directivas, vão poder também ser revogadas as duas decisões da 
Comissão que autorizam os EM a adoptarem derrogações nos termos das directivas quadro ADR e RID, 
uma vez que essas disposições são incorporadas como anexos da nova directiva. 

 
5. A harmonização irá traduzir-se na supressão de divergências existentes entre as directivas quadro ADR e 

RID. 
 
6. A actualização torna-se necessária uma vez que, por razões relacionadas com a história das diferentes 

directivas existentes, elas contêm certas disposições que se tornaram obsoletas. Além disso, já não fará 
sentido existirem directivas sobre conselheiros de segurança, uma vez que as disposições necessárias 
sobre esse tema foram já introduzidas nos instrumentos internacionais ADR e RID, que estão na base das 
directivas sobre o transporte rodoviário e ferroviário, respectivamente. Contudo, a revogação das duas 
actuais directivas sobre conselheiros de segurança só passa a ser possível com a entrada em vigor de uma 
directiva que regule o transporte por vias navegáveis. 

 
7. O objectivo de alargamento do âmbito da legislação europeia sobre transporte de mercadorias perigosas 

também ao transporte fluvial tornou-se oportuno precisamente porque vai entrar em vigor um acordo 
internacional para o transporte de mercadorias perigosas por vias fluviais - o ADN- paralelo aos dois 
instrumentos legislativos internacionais ADR e ao RID, acima mencionados. 

 
8. A proposta da Comissão era datada de 22 de Dezembro de 2006 e foi transmitida ao Secretário-Geral e 

divulgada às delegações dos EM em 5 de Janeiro de 2007. A Comissão divulgou, além da proposta de 
directiva, a avaliação de impacto (Doc 5080/07 Add 1/TRANS 3 CODEC 3) e um sumário da avaliação de 
impacto (Doc 5080/07 Add 2/ TRANS 3 CODEC 3). A preparação desta iniciativa decorreu no âmbito do 
Comité instituído pelo artº 9º da Directiva 94/55/CE desde o início do ano de 2005, tendo-se prolongado até 
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ao final de 2006. Portugal participou nas 4 reuniões do Comité em que se debateu alargadamente este 
tema, tendo também participado no grupo de discussão via e-mail. 

 
9. Durante as reuniões, todos os 27 EM’s exprimiram posições de caloroso apoio, na generalidade, à 

proposta da Comissão. Sem pôr em causa o apoio expresso, foram, todavia, levantadas algumas questões 
que foram sendo sucessivamente analisadas e conduziram a diversas alterações ao projecto, na 
especialidade. 

 
10. Na reunião de 6 de Fevereiro, foram expressas as seguintes posições mais relevantes: 

a) No Anexo III é referido o Acordo ADN, muito embora esse Acordo não tenha ainda entrado em vigor. A 
Comissão declarou-se confiante de que se registarão adesões suficientes para permitir a entrada em 
vigor do Acordo ADN ainda antes da aprovação da directiva, tendo, no entanto, o Presidente referido a 
possibilidade de se ter de prever uma disposição transitória; 

b) Diversos EM’s consideraram a lista de derrogações nacionais muito extensa e exprimiram 
preocupação, sugerindo que se tentasse ainda reduzir essa lista. Contudo, a Comissão referiu que 
essa é uma tarefa para o Comité regulador e não para este nível de discussão; 

c) Alguns EM’s colocaram o problema da tradução dos anexos da directiva (acordos ADR, RID e ADN), 
cujos custos são com esta directiva totalmente transferidos para os EM’s, sem qualquer ajuda da 
Comissão, e consideraram que essa nova situação merece uma solução que acautele também a 
responsabilidade por eventuais erros. A Comissão, por seu turno, considerou impossível ocupar-se 
directamente da tradução dos anexos, dada a dimensão dos textos e a sua tecnicidade. O Presidente 
considerou que haveria que proceder a uma estimativa dos custos que poderiam estar em causa. 

 
11. Durante a reunião de 20 de Fevereiro, foram expressas as seguintes posições mais relevantes: 

a) Alguns EM (OS, SV e UK) gostariam de ver precisado no artº1º,1 que a directiva se aplicará ao 
transporte de mercadorias perigosas através de estradas públicas; 

b) A maioria dos restantes EM fez prevalecer o texto da COM, em que se fala simplesmente em 
transporte … por estrada …, já que tal corresponde ao âmbito geral do Acordo ADR, e uma vez que as 
precisões relativas a quais as estradas abrangidas de encontram, enquanto definições, na secção 1.2.1 
do Anexo I.1; 

c) A Espanha apresentou uma proposta escrita (W.Doc.2007/15) pretendendo que a excepção geral 
prevista no artº1º,1b) para os veículos pertencentes ou sob a responsabilidade das forças armadas só 
seja válida, no segundo caso, quando as mercadorias sejam transportadas no contexto de “actividades 
militares em situações excepcionais”; 

d) A quase totalidade dos EM pronunciou-se no sentido de que a forma adequada à realidade das forças 
armadas de cada país deve ser tratada em sede de transposição da directiva, e a Presidência propôs, 
tendo sido aceite, que todas as delegações façam consultas às respectivas autoridades militares antes 
de nova abordagem do tema em futura reunião do GT; 

e) Foi afastada a hipótese aventada pela Áustria, no respeitante ao artº1º,2, de um EM fazer uso da 
cláusula de “opting out” da aplicação do ADN a apenas alguma (s) via navegável do seu território e não 
a outras; 

f) No que se refere ao artº1º,3, a França e a Presidência anunciaram que vão apresentar, para a próxima 
reunião do GT, uma proposta que tentará circunscrever os domínios em que os EM poderão 
estabelecer prescrições suplementares de segurança nos seus territórios; 

g) Na definição de “veículo” do artº2º,4, o Reino Unido voltou a exprimir a apreensão já manifestada na 
reunião de 6 de Fevereiro do GT, no contexto da avaliação do impacto da directiva; não havendo apoio 
de outros EM para alterar a proposta de definição da COM, o Reino Unido apresentou uma proposta de 
aditamento ao Anexo I.2 autorizando os EM a manterem as disposições nacionais já existentes 
relativas a tractores agrícolas, devendo tal proposta ser apreciada pelo GT quando chegar à análise 
dos Anexos da directiva; 

h) A Finlândia (com apoio da LT e da LV) reivindica a inclusão no artº4º de uma referência expressa ao 
Anexo II.2.9, cuja necessidade a COM vai analisar através do seu Serviço Jurídico; 

i) Apesar de a maioria dos EM se manifestarem satisfeitos com a redacção do artº5º proposto pela COM, 
quatro EM (NL, UK, SV e BE) insistem no texto actual do artº5º,1 da Directiva 94/55, e vão apresentar 
proposta nesse sentido, para próxima reunião do GT; 

j) Três EM (BE, UK e DK) reivindicam a reintrodução no artº7º do mecanismo da aceitação semi-
automática de “adesões” de outros países a derrogações nacionais concedidas a um certo EM, o que a 
COM considera impossível de vir a ser acolhido pelo seu Serviço Jurídico. 
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12. Na reunião de 20 de Março, durante a análise efectuada desde o artº 7º (nºs 3, 4 e 5) até ao artº 15º, bem 
como aos Anexos da proposta, foram expressas as seguintes posições mais relevantes: 
a) O Reino Unido apresentou e defendeu uma proposta escrita (W.Doc.2007/17), preconizando que o 

período máximo de validade das derrogações nacionais referido no nº 3 do artº 7º fosse alargado para 
6 anos; 

b) Uma larga maioria de EM (entre os quais PT) foram sensíveis aos argumentos do UK, enquanto uma 
pequena parte seguiram a COM que preferia manter os 5 anos, ou preconizaram 4 anos; 

c) A PRES concluiu pela adopção da proposta do UK, à qual foram acrescentadas uma precisão 
explicando que estas derrogações são as do nº 2 e não as do nº 1 (proposta por PT) e umas frases 
(propostas pela COM) que indicarão a forma de fixar as datas limite de validade [Texto resultante: 
“Derogations under Article 7 (2) shall be valid for a period not exceeding 6 years from the date of 
authorisation to be fixed in the authorisation decision. As regards the existing derogations in Annexes 
I.3, II.3 and III.3, the date as laid down in Article 11, shall be considered to constitute the date of au-
thorisation of such derogations. If not indicated otherwise in a derogation, they shall be valid for a period 
of 6 years”]; 

d) A PRES manifestou ainda o seu acordo com a posição expressa por PT de que, quando no futuro 
forem autorizadas derrogações nacionais a novos países idênticas a uma outra já previamente 
autorizada a um EM, aquelas deverão ter a mesma data limite de validade que a primeira; 

e) No nº 4, o prazo de 5 anos foi mudado, por coerência, para 6 anos, e outras frases foram ajustadas em 
conformidade; 

f) Relativamente às derrogações individuais previstas no nº 5 do artº 7º, o Serviço Jurídico do Conselho 
apresentou uma proposta escrita, distribuída na reunião, que propunha a explicitação de que elas só 
poderiam ser autorizadas em circunstâncias excepcionais e na condição de que a segurança não fosse 
comprometida, tendo sido aceite a segunda parte da frase proposta, e adoptada uma proposta 
alternativa quanto à primeira ideia (proposta pela FR) que passará a falar em “single cases”; 

g) Os artºs 8º, 9º e 10º não suscitaram novos comentários de fundo, tendo sido dados como confirmados; 
h) Por proposta da República Checa relativa ao artº 11º, foi modificada de 31.12.2008 para 30.6.2009 a 

data limite de transposição da directiva, pelo menos no que se refere aos modos rodoviário e 
ferroviário, sendo que, se a implementação do ADN vier a revelar dificuldades de maior monta, ficará 
previsto um limite diferente para a transposição (30.6.2011) no que se refere ao modo fluvial; 

i) A Irlanda propôs que, no artº 12, se substitua a referência à Directiva 82/714/CEE pela nova Directiva 
2006/87/CE, o que, para já, não foi aceite por esta última ainda não ter entrado em vigor; 

j) Os artºs 13º, 14º e 15º também não suscitaram novas observações relevantes; 
k) Passando aos Anexos, foi aceite uma observação da França no sentido da simplificação e clarificação 

do An.I.2.3, e uma outra da Bélgica relativa ao An.I.2.6; 
l) No que se refere ao An.I.3, foram aceites as propostas de Portugal de que passe a ser explicitada em 

cada derrogação nacional a respectiva data limite de validade, e de que seja suprimida a derrogação 
RO–a–DE–4 (já caducada); 

m) No An.II.2.2, foi registada a pretensão da Eslováquia (com o apoio da LV, da FL, da EE, da BG e da 
CZ) no sentido de haver uma ressalva para os vagões abrangidos pela Convenção SGMS, que irá ser 
transformada em proposta escrita, e, nos parágrafos II.2.4 e II.2.7, foram adoptadas correcções 
idênticas às adoptadas nos parágrafos equivalentes do An.I.2. 

 
13. A Presidência anunciou que, na reunião seguinte, se procederá à “2ª leitura” da proposta de directiva, com 

base numa versão consolidada que entretanto será editada incorporando as modificações adoptadas 
durante as reuniões de 20 de Fevereiro e de 20 de Março. Nessa ocasião, serão apreciadas as outras 
propostas de alteração na especialidade que alguns EM já apresentaram ou ficaram de apresentar. 

 
14. Na reunião de 16 de Abril, a PRES submeteu ao Grupo de Trabalho o documento W.Doc. 2007/20-rev.1, 

contendo um novo texto de proposta de directiva, como compromisso entre a versão inicial da COM e as 
conclusões das reuniões de 20 de Fevereiro e 20 de Março. 

 
15. Durante a análise efectuada, como “segunda leitura”, ao articulado e aos anexos da proposta, foram 

expressas as seguintes posições mais relevantes: 
a) A Irlanda apresentou e defendeu uma proposta escrita (W.Doc.2007/19), preconizando uma nova 

formulação para o nº 2 do artº 1º, mas que, após várias tomadas de posição desfavoráveis, entre as 
quais PT, foi retirada; 

b) A Espanha apresentou nova versão (W.Doc.2007/15-rev.1) de uma sua proposta apresentada na 
reunião de 20 de Fevereiro, que, após debate, foi acordado converter num considerando de idêntico 
alcance, cujo texto deverá ser preparado pela COM e presente à nova reunião a realizar em 4.5.2007; 
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c) A PRES propôs, a propósito da nota 18 de pé de página do texto de compromisso da directiva, uma 
redacção de um novo nº para o artº 1º exonerando CY e MT da necessidade de transpor a directiva no 
que se refere ao caminho de ferro, tendo o GT concluído que será preferível uma redacção mais 
genérica, preparada pelo Serviço Jurídico do CONS, e que foi aceite; 

d) Foi apresentada, amplamente discutida, modificada parcialmente pelos proponentes e finalmente 
adoptada a proposta FR e DE contida no W.Doc.2007/18-rev.1, respeitante ao nº3 do artº 1º e à 
inclusão de um novo nº 4 que reproduz o artº 5º do texto de base, e a uma precisão nos Ans. I.2, II.2 e 
III.2; 

e) No nº2 do artº 6º, foi apresentada a proposta FL (W.Doc.2007/22) de aditar uma menção a vagões 
onde se fala apenas em veículos, tendo sido aceite, por proposta PT, que fique uma menção genérica 
a “meios de transporte”, que, se necessário, também poderá ser aplicada a embarcações de 
navegação interior; 

f) Relativamente às derrogações previstas no artº 7º, o Serviço Jurídico do Conselho confirmou não ser 
legalmente possível voltar-se ao sistema da adesão automática de quaisquer novos EM a derrogações 
autorizadas a um certo EM, tendo PT, com apoio da PRES, explicado que não haverá grande 
inconveniente em seguir-se a comitologia se aí se utilizar o procedimento escrito em vez de adopção 
em reuniões do Comité; 

g) No nº 5 do artº 7º, o GT reconsiderou a conclusão adoptada na reunião de 20 de Março, tendo-se 
adoptado agora a expressão “exceptionally” em vez de “in single cases”; 

h) No que se refere ao An.I.2, não foi ainda aceite a proposta UK contida no W.Doc.2007/16; 
i) No An.II.2.2, foi apresentada a proposta da Eslováquia (W.Doc.2007/22) no sentido de haver uma 

ressalva para os vagões abrangidos pela Convenção SGMS, que foi adoptada com correcções. 
 
16. Na reunião de 4 de Maio, a PRES submeteu ao Grupo de Trabalho o documento W.Doc.2007/28, contendo 

um novo texto de proposta de directiva, como compromisso entre a versão inicial da COM e as conclusões 
das reuniões de 20 de Fevereiro, 20 de Março e 16 de Abril. 

 
17. Durante a análise efectuada ao articulado e aos anexos da proposta, foram expressas as seguintes 

posições mais relevantes: 
a) A Espanha aceitou o considerando (6a) elaborado para esclarecer a questão a que se referia a sua 

proposta W.Doc.2007/15; 
b) A Holanda propôs duas reformulações aos considerandos (7a) e (7b), no que se refere à especificação 

das restrições de circulação permitidas pela directiva, propostas essas que viria a retirar depois de PT 
ter demonstrado, com o apoio da PRES, que contrariariam a lógica global das disposições aplicáveis 
da ADR, do RID e do ADN; 

c) A Eslováquia apresentou uma proposta sua e das EE, FL, LT e LV (W.Doc.2007/27), na base da qual 
foi aceite, com simplificações de redacção, um aditamento ao considerando (12) relativo à admissão ao 
transporte comunitário de vagões com mercadorias perigosas conformes com o Anexo II da SGMS; 

d) No artº 1º, foi aceite um novo nº 1a exonerando genericamente os EM sem sistema ferroviário da 
aplicação do Anexo II.1; 

e) Ainda no artº 1º, foi aceite uma proposta de clarificação NL na formulação do nº 3b); 
f) Na definição (4) do artº 2º, foi finalmente aceite um texto de compromisso UK para resolver a questão 

do limite de velocidade dos tractores agrícolas e florestais; 
g) Nos An.I.2.6, An.II.2.9 e An.III.2.1, relativos às proibições nacionais de transporte de substâncias 

contendo dioxinas e furanos, PL pretendia suprimir o texto entre [ ], mas PT explicou, COM concordou 
e finalmente foi aceite confirmar esse texto, por ter resultado de um compromisso político adoptado 
pelo Conselho em 1994 que não seria sensato pôr agora em causa. 

 
18. Esta reunião representou o termo do exercício conduzido pela PRES alemã de ultimar a proposta de 

directiva, em condições de poder vir a ser aceite no COREPER de 16 de Maio próximo, e posteriormente 
no CONS de 6 a 8 de Junho de 2007. 

 
19. Por proposta de Portugal, o Grupo de Trabalho aprovou um voto unânime de aplauso à PRES, ao Senhor 

Helmut Rein e à COM pelo esforço desenvolvido e pelos resultados atingidos, ao que a PRES retribuiu com 
o ponto de vista de que tais resultados só foram possíveis pela qualidade dos contributos recebidos dos 
EM e por trabalharmos juntos nestes domínios há muito tempo. 
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20. A PRES alemã manifestou ainda a sua convicção de que, se eventualmente acontecer alguma dificuldade 
na aprovação da directiva, Portugal assegurará com grande competência a conclusão do processo no 2º 
semestre de 2007. 

 
 


