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47ª SESSÃO PLENÁRIA DA CNTMP 
Lisboa, 5 de junho de 2013 
 
 

ORDEM DE TRABALHOS PROVISÓRIA DA 47ª SESSÃO PLENÁRIA 
que se realizará no auditório do IMT, na Avenida das Forças Armadas, 40, Lisboa 

no dia 5 de junho de 2013, das 9.30 horas às 13 horas (possibilidade cont. à tarde) 
 

 Documentos de trabalho  

1. Adoção da ordem de trabalhos 
 

A Comissão aprovará a ordem de trabalhos provisória, tal como poderá suprimir alguns 
dos pontos previstos ou alterar a sua sequência. 
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2. Ratificação da ata da 46ª sessão plenária 
 

A Comissão aprovará em definitivo ou corrigirá a ata provisória da 46ª sessão plenária, 
elaborada pelo Secretariado e enviada a todos os membros da CNTMP por mensagem 
de 16.4.2013. 
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3. Questões institucionais da CNTMP 
 

Não foram apresentados 
documentos 

 
 

4. Evolução da regulamentação internacional  
 

A Comissão tomará conhecimento do resumo das emendas ao ADR de 2013 e das deci-
sões tomadas na última sessão do WP.15, cuja ata (“rapport”) já está disponível no site 
da UNECE (http://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html). 
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5. Derrogações multilaterais ao ADR e ao RID  
 

A Comissão tomará posição sobre a aceitabilidade das propostas de novos acordos ulti-
mamente apresentadas. Serão apresentadas as conclusões da APEQ em relação ao 
M256 e do ISQ relativamente ao acordo RID7/2012, equivalente ao M257. 
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6. Interpretação dos regulamentos em vigor  
 

A Comissão examinará um pedido de interpretação submetido pela APETRO. 
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7. Propostas de emendas à regulamentação  
 

A Comissão tomará conhecimento das conclusões do GT sobre a proposta de inclusão 
da marca de perigoso para o ambiente no Quadro A do ADR, e tomará posição sobre a 
transposição da Diretiva 2012/45/UE da Comissão, de 3 de dezembro de 2012, relativa 
ao transporte de mercadorias perigosas (ADR/RID de 2013). 
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8. Questões diversas 
 

A Comissão analisará o balanço das listas de controlo emitidas pelas autoridades fiscali-
zadoras durante o ano de 2012, examinará um documento submetido pela Tutorial e 
tomará conhecimento dos comentários do IMT ao despacho conjunto sobre taxas pela 
aprovação de cisternas. 
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9. Programação dos trabalhos futuros 
 

A Comissão sistematizará as principais atividades a desenvolver durante o período que 
decorrerá até à próxima sessão plenária da CNTMP, decorrentes dos trabalhos da pre-
sente sessão. 
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