
COMISSÃO NACIONAL DO TRANSPORTE 

DE MERCADORIAS PERIGOSAS 

CNTMP/2015/5 
30.1.2015 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Avenida das Forças Armadas, 40 * 1649-022 LISBOA * Tel. (+351) 21 7949019 * Fax (+351) 21 7973777 * www.imt-ip.pt * jafranco@imt-ip.pt * lmcosta@imt-ip.pt * jscarvalho@imt-ip.pt * cjorge@imt-ip.pt * asabrosa@imt-ip.pt 

 

 
RELATÓRIOS DA PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA NAS 

REUNIÕES INTERNACIONAIS DO SETOR 
 

 
97ª SESSÃO DO GRUPO DE TRABALHO DOS TRANSPORTES DE  
MERCADORIAS PERIGOSAS (WP.15) DA COMISSÃO ECONÓMICA  
PARA A EUROPA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (UNECE) 
Genebra, 3-6 de novembro de 2014 

 

1. O WP.15 reuniu no Palácio das Nações, tendo José Alberto Franco (Portugal) como presidente e 
Ariane Roumier (França) como vice-presidente, e com a participação de 28 governos (Alemanha, Áus-
tria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Federação da Rússia, Finlândia, França, Holanda, 
Hungria, Irlanda, Israel, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Macedónia, Malta, Noruega, Polónia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, Suécia, Suíça e Turquia), da União Europeia e 
ainda das organizações especializadas OTIF, EURACOAL, AEGPL, CENCC, CEFIC, EIGA, IDGCA, 
IRU, OICA e NGV Global. 

2. Foram comentadas as conclusões da 66ª sessão do Comité dos Transportes Interiores, em particu-
lar a adoção do Código de Boas Práticas IMO/OIT/UNECE sobre o carregamento de mercadorias em 
unidades de transporte. 

3. No que se refere ao estado do Acordo ADR, o WP.15 registou a aceitação e entrada em vigor em 
2015 do pacote de emendas aos anexos propostas a Nova Iorque por Portugal, enquanto país do pre-
sidente do Grupo. 

4. Enquanto interpretações do ADR, o Grupo discutiu e deliberou: 

a) Necessidade de serem melhor detalhadas as normas de realização dos exercícios práticos 
na formação de condutores, suscitada pela Bélgica; 
b) Precisão sobre a sinalização e etiquetagem das cisternas equipadas com dispositivos para 
aditivos, suscitada pelo Luxemburgo; 
c) Esclarecimento de que as isenções do parágrafo 1.1.3.1 a) se aplicam a grupos de familiares 
ou amigos que viagem em conjunto, suscitado pela Suíça; 
d) Esclarecimento, suscitado também pela Suíça, de que as isenções previstas na DE 375 para 
as matérias perigosas para o ambiente são facultativas; 
e) Definição, suscitada pela Holanda, de que os equipamentos para movimentação de cister-
nas amovíveis não são relevantes na homologação do veículo que as transporte. 
 

5. O WP.15 adotou um primeiro conjunto de emendas provenientes das Reuniões Comuns 
RID/ADR/ADN, destinadas à revisão do ADR que entrará em vigor em 2017. 
 
6. Também destinadas à revisão de 2017, foram discutidas e votadas várias emendas exclusivamente 
rodoviárias: 

a) Utilização de GPL e de GNC como carburante nos veículos de transporte de mercadorias 
perigosas; 
b) Linhas diretrizes relativas ao preenchimento dos certificados de aprovação de veículos; 
c) Medidas transitórias relativas aos conselheiros de segurança em articulação com a DE 664; 
d) Manutenção ou retirada de serviço de cisternas anteriores a 1978; 
e) Transporte em cisternas de explosivos de mina do nº ONU 0331; 
f) Transporte rodoviário de contentores para granel flexíveis; 
g) Obrigações de segurança dos transportadores; 
h) Códigos de túnel em casos em que não é autorizado transporte em cisternas. 
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7. A delegação de Israel apresentou ao WP.15 os trabalhos que tem vindo a empreender nos domí-
nios dos sistemas ativos de ajuda à condução (ADAS), experiência de interesse tanto maior quanto se 
tem vindo a demonstrar que a grande maioria dos acidentes rodoviários são atualmente devidos a fa-
lhas humanas. 

8. O Grupo tomou conhecimento das decisões recentemente tomadas pelos modos ferroviário e fluvial 
no sentido de isentar o transporte de carvão a granel (hulha, coque e antracite), sob certas condições, 
das normas aplicáveis às mercadorias perigosas, e ponderou a possibilidade de vir a ser adotada me-
dida idêntica no ADR num futuro próximo. 

9. O Secretariado informou que vai publicar no site da UNECE as instruções escritas para condutores 
de 2015, nas versões linguísticas de todos os países ADR, pelo que os 48 Estados Contratantes são 
solicitados a enviar-lhe as respetivas traduções. 

10. A IRU informou que dispõe de uma versão em espanhol do “Road Map” para adesão e implemen-
tação do ADR, destinada a ser difundida na América Latina, e Portugal informou que dispõe já do seu 
equivalente em português, apto à difusão pelos países lusófonos. 

11. A generalidade dos participantes nesta sessão de trabalho congratulou-se por se terem tratado 
exaustivamente todos os temas agendados, com garantia de se terem manifestado livremente as dife-
rentes posições existentes entre as delegações. 

12. No final da sessão, sob proposta da Alemanha (apoiada pela Holanda), o WP.15 elegeu por una-
nimidade José Alberto Franco e Ariane Roumier como seus presidente e vice-presidente para 2015, 
que irão assim desempenhar tais funções pelo 20º ano consecutivo (eleitos pela 1ª vez em 1994). 

(a) José Alberto Franco 

 

*     *     * 
 
REUNIÃO DO COMITÉ DOS TRANSPORTES DE MERCADORIAS 
PERIGOSAS DA COMISSÃO EUROPEIA (COMITÉ TDG) 
Bruxelas, 17 de dezembro de 2014 

 
Adoção da ordem de trabalhos e do relatório da reunião anterior 
Foi adotada a ordem de trabalhos com algumas alterações na sequência dos assuntos a analisar. 
O relatório da reunião anterior foi adotado por unanimidade. 
 
Derrogações nacionais – Diretiva 2008/68/CE 

Todos os EM solicitaram o prolongamento das derrogações nacionais existentes, decorrentes do arti-
go 6 da Diretiva 2008/68/CE, com exceção de um que pediu mais tempo para analisar o assunto. 
A Alemanha sugeriu o prolongamento do prazo de validade das derrogações de 6 para 10 anos, a Ho-
landa comunicou que pretende simplificar as derrogações nacionais e a Bélgica que precisa de rever 
as derrogações nacionais à luz do novo nº ONU para os resíduos.  
Embora o UK tenha intenção de ir acabando com as suas derrogações, por enquanto pretende manter 
as que existem porque fazem parte da rotina diária das empresas e da indústria em geral que já se 
acomodou a elas. Uma vez que há derrogações muito parecidas, de diferentes EM, questionou a pos-
sibilidade de criar derrogações comuns a todos.  
Dum modo geral os EM concordaram com a redução das derrogações existentes. Para esse efeito, a 
Bélgica propôs a criação de um GT, referindo que antes de criarem uma nova derrogação tiveram o 
cuidado de verificar se poderiam utilizar alguma das que já existiam, o que não foi possível.  
A França concorda com o princípio da harmonização, mas acha que não é fácil de aplicar. Apesar de 
existirem derrogações sobre o mesmo assunto, não são aplicadas as mesmas medidas. Acrescentou 
que o trabalho necessário para uniformizar as derrogações é equivalente ao que se gasta na alteração 
da regulamentação internacional a partir de propostas que sejam apresentadas nesse sentido. A Ale-
manha concorda que a introdução de derrogações/alterações no ADR/RID/ADN permite maior trans-
parência no transporte (nacional e internacional) e reduz as derrogações nacionais da UE. 
A CE concorda com a diminuição do nº de derrogações, mas esse assunto deve ser analisado pelos 
EM uma vez que envolve a legislação nacional de cada um, e por isso está fora das suas competên-



cias. Informou que irão perguntar a todos os EM se pretendem prolongar o período de 6 anos da dura-
ção das derrogações e acrescentou que os EM são notificados a comunicar as suas derrogações e 
portanto cabe a eles comunicarem o teor das mesmas. 
 
TFEU - novas regras de votação, decisão do CJEU sobre o caso C-399/12 e adoção dos regula-
mentos ADR/ADN/RID 

A CE informou detalhadamente sobre as novas regras de cálculo nas votações, em vigor desde 1 de 
novembro de 2014.  
No seguimento deste assunto foi discutida a aplicação do disposto no artigo 218 (9) do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia (TFUE) aos regulamentos ADR, RID e ADN, tendo em conta a 
decisão do Tribunal Europeu (CJEU) no julgamento do caso C-399/12 sobre a posição a adotar pela 
UE na Organização Internacional do Vinho e da Vinha (OIV), em que a UE não é Parte Contratante. 
Com base no artigo 218 (9) do TFUE onde se prevê que o Conselho pode “adotar uma decisão sobre 
a suspensão da aplicação de um acordo e em que se definam as posições a tomar em nome da União 
numa instância criada por um acordo, quando essa instância for chamada a adotar atos que produzam 
efeitos jurídicos, com exceção dos atos que completem ou alterem o quadro institucional do acordo”, o 
Tribunal afirmou, no caso C-399/12, que é irrelevante o facto de a UE ser ou não Parte Contratante de 
um Acordo internacional externo, uma vez que as competências da UE podem ser exercidas por in-
termédio dos EM, agindo no interesse da UE. 
Alguns EM informaram que os respetivos serviços jurídicos estavam a analisar as implicações do Tra-
tado neste âmbito e nenhum dos presentes tinha condições para se pronunciar sobre o assunto. Rela-
tivamente à aplicação do mesmo princípio aos regulamentos modais do transporte de mercadorias pe-
rigosas, foram levantadas algumas questões, designadamente se um transporte entre Marrocos e Es-
panha deve cumprir as regras da UE ou do ADR, e se passa a existir um ADR para o espaço da UE e 
outro ADR para o transporte entre a UE e os países terceiros partes contratantes do Acordo. 
A França recordou que o artigo 14 do Acordo ADR prevê a possibilidade da ONU não aceitar as 
emendas ao ADR no caso de 5 países se oporem a essas emendas. No sentido de evitar uma situa-
ção destas, perguntou se a posição comum que o Conselho pretende obter é uma obrigação ou uma 
intenção, e como é que a Comissão pretende, em reuniões de 30 minutos, preparar as sessões do 
ADR e do ADN, nas quais são gastas cerca de 25 semanas de preparação em cada biénio. 
A Itália considera que a UE tem duas hipóteses, criar normas específicas para os seus EM ou alinhar-
se com os regulamentos modais internacionais existentes. 
A Alemanha lembrou que nos anos 90 este assunto foi amplamente analisado e que se deve refletir 
sobre tudo o que foi estudado e previsto nessa época. 
A Comissão esclareceu que o Conselho só se pronuncia sobre atos legais e não interfere em assuntos 
técnicos, que pretende apenas aplicar as competências que lhe forem atribuídas no Tratado, ou seja, 
o Conselho pretende fazer a coordenação do ponto de vista legal. Deste modo o trabalho técnico con-
tinua a ser feito pelos EM que manterão o mesmo nível participação nas reuniões das Nações Unidas. 
 
Grupo de trabalho sobre a Diretiva 2010/35/UE relativa a equipamentos sob pressão transportá-
veis 
O GT criado na reunião anterior com o mandato de analisar o alargamento para da Diretiva 
2010/35/UE (Diretiva TPED), a outras classes de mercadorias perigosas, reuniu na Alemanha e pro-
duziu um documento, que será apresentado na próxima Reunião Comum RID/ADR/ADN, onde propõe 
objetivos e ações a desenvolver. 
A representante da DG Enterprise confirmou que estão disponíveis financiamentos destinados à im-
plementação das medidas de fiscalização do mercado previstas no Regulamento 765/2008, do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 9 de julho de 2008, que podem ser utilizados no âmbito da Diretiva 
TPED. A Bélgica informou que existe um grupo de trabalho de organismos notificados (NoBo Group), 
mas onde estão apenas representados 7 países. 
 
Apêndices C (RID) e G (ATMF) da COTIF 

A OTIF apresentou o assunto da interação entre o RID (Apêndice C) e a ATMF (Apêndice G - Regras 
uniformes de admissão técnica do material ferroviário utilizado em tráfico internacional), considerando 
que existem inconsistências entre os Apêndices C e G da COTF e que existe uma “zona cinzenta” em 
relação aos requisitos dos vagões que transportam cisternas com mercadorias perigosas. Alguns EM, 



designadamente a Alemanha e a Holanda, consideram que o RID devia incluir disposições específicas 
para o veículo (vagão) e que este devia ser sujeito a uma aprovação tal como acontece no ADR para 
os veículos-cisterna, ou seja, o RID também devia ter um Capítulo 9. A Bélgica considerou útil a dis-
cussão sobre a homologação de vagões-cisternas para mercadorias perigosas e propôs a criação de 
um GT para o efeito. A França considera desnecessário, invocando que as regras para os vagões já 
existem na legislação geral e que os aspetos de segurança das cisternas estão contemplados no RID. 
A Comissão informou que preparou um documento sobre este assunto em conjunto com a OTIF e que 
o irá divulgar nos próximos meses. 
 
Grupo de trabalho sobre deteção de descarrilamento ferroviário 

O Comité foi informado sobre o andamento dos trabalhos do GT que se ocupa dos assuntos relacio-
nados com os mecanismos de deteção de descarrilamento ferroviário. No início de 2015 será enviado 
convite para participação na reunião que terá lugar em fevereiro, em Berna. 
 
Análise de riscos no transporte de mercadorias perigosas 

A ERA informou que no seguimento do 2º Workshop sobre a gestão dos riscos no âmbito do transpor-
te terrestre de mercadorias perigosas, que decorreu em outubro/2014, apresentou um documento com 
o roadmap sobre este tema (Inf.16) na sessão de setembro de 2014 da Reunião Comum 
RID/ADR/ADN. 
Tendo sido questionada sobre a obrigatoriedade dos EM usarem o modelo de análise de risco que vier 
a ser adotado, a ERA esclareceu que não está decidida a existência de um único modelo, e que pode-
rão ser utilizados outros modelos no caso de darem resposta ao que se pretende.  
 
Acordo entre a Finlândia e a Federação Russa 
A Finlândia informou que entrou em vigor o acordo assinado em 2013 com a Federação da Rússia, 
permitindo o transporte ferroviário de mercadorias perigosas entre os dois países, sem diminuição das 
necessárias condições de segurança. 
 
Financiamento para a tradução dos Anexos da Diretiva 2008/68/CE 

A Comissão informou que no próximo ano vai haver alterações às regras do financiamento para a tra-
dução dos Anexos da Diretiva 2008/68/CE (ADR/RID/ADN) e recordou que o prazo para a transposi-
ção das últimas emendas (Diretiva 2014/103/UE) termina no dia 1 de julho de 2015. 
Face à eventualidade da Suécia não receber o financiamento para a tradução dos anexos, por ter in i-
ciado todo o processo com muita antecedência, a Comissão esclareceu que os EM só podem dar iní-
cio aos trabalhos de tradução depois de o financiamento ter sido autorizado pela CE. 
Este esclarecimento deu origem a alguma discussão por parte do EM que invocaram a necessidade 
de iniciarem a tradução o mais cedo possível para conseguirem cumprir o prazo estabelecido para a 
transposição da Diretiva. 
 
Delegação portuguesa 
(a) Luisa Costa 
 


