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II

(Actos cuja publicação não é uma condição da sua aplicabilidade)

CONSELHO

DIRECTIVA DO CONSELHO
de 11 de Dezembro de 1991

que altera a Directiva 80/217/ CEE que estabelece as medidas comunitarias de luta contra a
peste suína clássica
( 91 / 685 / CEE )

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente , o seu artigo 43?,

Tendo em conta a proposta da Comissão (*),
Tendo em conta o parecer de Parlamento Europeu ( 2),

Considerando que, atendendo à evolução da doença, à
existência de métodos de diagnóstico melhorados e à
realização do mercado interno até 1 de Janeiro de 1 993, é
necessário alterar as medidas de controlo já adoptadas ao
nível comunitário na luta' contra a peste suína clássica;
Considerando que estas alterações estão relacionadas com
a limpeza e a desinfecção das explorações infectadas, a
doença em suínos selvagens, a utilização de unidades de
crise, os controlos de circulação nas zonas de controlo e de
vigilância, a vacinação de emergência e os processos de
diagnóstico ,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Soci
al (3 ),
ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Considerando que a Directiva 80 / 217 / CEE do Conse
lho (4), com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 87/ 486 / CEE (5), introduziu medidas comunitá

Artigo 1°

rias de controlo da peste suína clássica ;

A Directiva 80 / 217 / CEE é alterada do seguinte modo :
Considerando que , durante o período abrangido pela
Directiva 80 / 217 / CEE , a doença , graças às medidas adop
tadas para o seu combate, foi erradicada na maioria dos
Estados-membros ; que, todavia, foram sentidas dificulda
des graves na erradicação da doença em zonas com uma
elevada densidade de suínos e em áreas onde existem

javalis;

( 1 ) JO n? C 226 de 31 . 8 . 1991 , p. 6.
(2) JO n? C 326 de 16. 12. 1991 .
(3 ) Parecer emitido em 28 de Novembro de 1991 (ainda não
publicado no Jornal Oficial).
(4) JO n? L 47 de 21 . 2 . 1980 , p. 11 .

(5 ) JO n? L 280 de 3 . 10 . 1987 , p . 21 .

1 . O artigo 2? passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 2o.

Para efeitos da presente directiva entende-se por:

a) "Suíno": qualquer animal da família dos suídeos;
b) "Suíno reprodutor": um suíno destinado ou utiliza
do na reprodução com vista à multiplicação da
espécie;

c) "Suíno de engorda": um suíno engordado e desti
nado ao abate no final do período de engorda,
com vista à produção de carne;
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d) "Suíno de talho": um suíno destinado, sem prazo
definido, ao abate num matadouro;
e) "Suíno selvagem": um suíno que não é mantido
nem criado numa exploração;

f) "Exploração": exploração na acepção do artigo 2?
da Directiva 90/ 425 / CEE (*) com a última redac
ção que lhe foi dada pela Directiva 91 / 174 /
CEE (**);

g) "Suíno suspeito de estar infectado com peste suína
clássica": qualquer suíno que apresente sintomas
clínicos ou lesões pós-morte ou reacções a testes
laboratoriais efectuados em conformidade com o

artigo 11 ? que indiquem a possível presença de
peste suína clássica ;

h) "Suíno infectado com peste suína clássica": qual
quer suíno

— em que foram oficialmente conformidas os
sintomas clínicos ou lesões pós-morte de peste
suína clássica ou
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relativamente à presença de anticorpos do
vírus da peste suína clássica . Os leitões-teste
munha devem ser colocados em conformidade

com as exigências da autoridade competente
em toda a exploração infectada e ser de novo
sujeitos a controlo relativamente à presença de
anticorpos 21 e 42 dias após a sua introdução
na exploração .
Se nenhum dos leitões tiver desenvolvido anti

corpos do vírus da peste suína clássica e logo
que estejam disponíveis os resultados do segun
do teste , sendo os mesmos negativos, pode
proceder-se ao povoamento completo.

2. Em relação a todas as outras formas de cri
ação , a reintrodução de leitões deve ser efectu
ada quer de acordo com as medidas previstas
no ponto 1 quer de acordo com as disposições
seguintes :

A reintrodução de leitões deve se baseada na
repopulação completa , desde que:

í

— em que a presença desta doença foi oficialmen
te confirmada na sequência de um exame labo
ratorial efectuado em conformidadç com o

— todos os suínos cheguem num período de
oito dias e tenham sido submetidos a testes

com resultados negativos no que se refere à
presença de anticorpos contra o vírus

artigo 11 ?;

i) "Proprietário ou criador": qualquer pessoa ou pes
soas, singulares ou colectivas, que detenham a
propriedade dos suínos ou estejam encarregados
da sua manutenção, mediante retribuição financei
ra ou não ;

j) "Autoridade competente": a autoridade competen
te na acepção do ponto 6 do artigo 2? da Directiva
90 / 425 / CEE ;

k) "Veterinário oficial": o veterinário designado pela
autoridade competente;
1) "Extracção de gorduras": a transformação de
materiais de alto risco em conformidade com o

disposto na Directiva 90 / 667 / CEE (***);
m) "Lavadura": detritos das cozinhas , restaurantes
ou , eventualmente, de indústrias que utilizem car

CSF,

— nenhum suíno possa sair da exploração
durante um período de 60 dias após a
chegada dos últimos suínos,
— a nova vara seja submetida a testes seroló
gicos de acordo com as disposições previ
stas nos anexos I e IV . Esses testes poderão
ser efectuados a partir do trigésimo dia
após a chegada dos últimos suínos.»;
b) O n? 2 passa a ter a seguinte redacção:

«2. A autoridade competente pode aplicar as
medidas previstas no n? 1 a outras explorações
onde os suínos possam ter sido infectados devido à
sua localização e a contactos directos ou indirectos
com exploração infectada».

ne .

(*) JO n? L 224 de 18 . 8 . 1990 , p . 29 .
(**) JO n? L 85 de 5 . 4 . 1991 , p . 37 .
(***) JO n? L 363 de 27 . 12. 1990 , p . 51 .».

2 . No artigo 5?:

3 . É inserido o artigo seguinte:
«Artigo 6o.A

1 . Imediatamente após ter sido informada da suspeita
de infecção em suínos selvagens, a autoridade compe
tente de um Estado-membro tomará todas as medidas

a) Ao sétimo travessão do n? 1 é aditado o seguinte
texto :

adequadas para confirmar a presença da doença ,
informando os proprietários ou os responsáveis pelos
suínos e os caçadores e efectuando investigações que
incluem , nomeadamente, testes laboratoriais sobre

«A reintrodução de suínos terá em conta o tipo de
criação aplicado na exploração em causa e deverá
obedecer às seguintes disposições:

todos os suínos selvagens abatidos ou encontrados

1 . A reintrodução de suínos deve ser iniciada com
a introdução de leitões-testemunha que foram
sujeitos a controlo e considerados negativos

2. Logo que tenha sido confirmada a infecção em
suínos selvagens, a autoridade competente de um

mortos .
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Estado-membro deve , imediatamente , colocar sob

a) À zona infectada definida do território do Esta

vigilância oficial as explorações na zona infectada
definida e exigir, nomeadamente, que:

do-membro referida no n? 2. Aquando da defini
ção da área infectada , a autoridade competente
deve ter em conta :

a) Seja efectuado um recenseamento oficial de todas

as categorias de suínos em todas as explorações;
este recenseamento deve ser mantido actualizado

pelo proprietário ou pelo responsável ; as informa
ções constantes do recenseamento devem ser apre
sentadas quando tal seja solicitado e podem ser
controladas por ocasião de cada inspecção.
No entanto , no que se refere às explorações ao ar
livre, o primeiro recenseamento poderá ser reali
zado com base numa estimativa ;

i)

a distribuição geográfica da doença ,

ii )

a população de suínos selvagens na área,

iii) a existência de fronteiras naturais ou artifici
ais de importância para a circulação dos
suínos selvagens ;

b) Ao número aproximado de grupos de suínos selva
gens e à sua dimensão na zona definida;

c) Às acções específicas empreendidas no sentido de
b) Todos os suínos da exploração sejam mantidos
nos seus locais de alojamento ou em qualquer
outro local onde possam ser isolados dos suínos

selvagens. Estes últimos não podem ter acesso a

determinar a extensão da infecção na população
de suínos selvagens através da investigação realiza
da nestes animais, abatidos por caçadores ou
encontrados mortos, e de exames laboratoriais;

quaisquer materiais susceptíveis de vir a estar em

contacto com os suínos da exploração;
c) Nenhum suíno entre ou saia da exploração sem
autorização da autoridade competente tendo em
conta a situação epidemiológica ;

d) Sejam utilizados meios adequados de desinfecção
nas entradas e saídas das instalações de alojamento
dos suínos e nas da própria exploração;
e) Todos os suínos mortos ou doentes com sintomas

de peste suína clássica encontrados na exploração
sejam submetidos a testes para detectar a presença
da peste suína clássica;
f) Não entre na exploração nenhuma parte de suíno
selvagem abatido ou encontrado morto .
3 . Sem prejuízo das medidas definidas no n? 2 , os
Estados-membros devem apresentar imediatamente
um plano escrito à Comissão relativo às medidas
adoptadas para a erradicação da doença numa zona
infectada definida e às medidas aplicadas nas explora
ções situadas na mesma área .

d) À organização de uma estreita cooperação entre
biólogos, caçadores, organizações de caçadores,
serviços ligados à vida selvagem e serviços veteri
nários (sanidade animal e saúde pública);

e) À redução da população de suínos selvagens e
emissão de licenças de caça; o período decidido
para a redução da população de suínos selvagens
consistirá num período inicial de erradicação,
seguindo-se um período de vigilância;
f) Ao método de destruição dos suínos selvagens,

quer encontrados mortos quer abatidos. Durante a
primeira fase (período de erradicação) a destruição
deverá ser feita sob controlo da autoridade compe

tente. Na segunda fase (período de vigilância) a
destruição deverá feita em conformidade com as
exigências definidas pela autoridade competente;

g) Ao inquérito epizootiológico efectuado em cada
suíno selvagem (abatido ou encontrado morto), o
qual deve incluir o preenchimento de um questio
nário com informações sobre :

— a zona geográfica em que o animal foi encon
trado (morto ou abatido),

A Comissão examinará o plano a fim de determinar se
o mesmo permite alcançar o objectivo pretendido e
aprovará o plano , se necessário com alterações, em
conformidade com o processo definido no artigo 16?

— a data em que o animal foi encontrado (morto
ou abatido),

— a pessoa que encontrou ou abateu o animal,
— a idade e o sexo do animal ,

Posteriormente, o plano pode ser alterado ou comple
tado , em conformidade com o mesmo processo, a fim
de atender à evolução da situação .

— caso tenha sido abatido , sintomas antes do
abate;
— caso tenha sido encontrado morto , estado da

4 . Após a aprovação das medidas previstas no plano ,

a que se refere on?3, estas substituirão as medidas
iniciais referidas no n? 2 , numa data a decidir no
momento da aprovação.

carcaça ,

— resultados laboratoriais;

h) As medidas preventivas aplicáveis nas explorações
situadas na zona infectada definida , incluindo o

5 . O plano referido no n? 3 deve incluir informações
relativas :

transporte e circulação de animais interior da
mesma, a partir de ou com destino à região;
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Aos critérios a aplicar para a revogação das medi

das adoptadas com vista à erradicação da doença
na zona definida e às medidas aplicadas nas explo
rações da área».

4. É inserido o artigo seguinte:
«Artigo 7°A

A fim de garantir a total coordenação de todas as
medidas necessárias para assegurar, no mais breve
prazo, a erradicação da peste suína clássica e para
efeitos da realização do inquérito epizootiológico, será
criada uma unidade de crise .

As regras gerais respeitantes às unidades de crise
nacionais e comunitária serão adoptadas pelo Conse
lho deliberando sob proposta da Comissão».

5 . O n? 2 , segundo parágrafo , do artigo n? 8 passa a ter
a seguinte redacção:

«No caso de ser dada autorização para retirar os
suínos para talho, a autoridade competente em ques
tão deve assegurar que as condições de retirada e de
abate dos suínos obedeçam ao n? 4, subalínea i) da
alínea f), do artigo 9? e que a carne proveniente dos
referidos suínos obedeça às condições definidas no n?
4 , alínea g), do artigo 9?».
6. O artigo 9? passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 9?

1 . Logo que o diagnóstico da peste suína clássica
tenha sido oficialmente confirmado em suínos de uma

exploração^ as autoridades competentes delimitarão
uma zona de protecção com um raio mínimo de três
quilómetros em torno do local do foco , que será
incluída numa zona de vigilância com um raio de pelo
menos dez quilómetros.
2 . A autoridade competente deve , na definição das
zonas , ter em conta :

a) Os resultados dos inquéritos epizootiológicos efec
tuados em conformidade com o artigo 7?;
b) Os indícios serológicos disponíveis ;
c) A situação geográfica , em especial as fronteiras
naturais;

d) A situação e proximidade das explorações;
e) Os tipos de comércio dos suínos em crescimento e
de talho e a existência de matadouros;

f) Os dispositivos de controlo e a natureza das medi
das de controlo utilizadas, especialmente se o
abate é ou não efectuado em instalações infecta
das .

3 . No caso de esta zona ou zonas incluírem partes do
território de vários Estados-membros , as autoridades

competentes dos Estados-membros em causa devem
colaborar na delimitação das zonas.
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4 . Nas zona de protecção devem ser aplicadas as
seguintes medidas:
a) O recenseamento de todas as explorações , tão
rapidamente quanto possível ; após a delimitação
da zona , estas explorações devem ser visitadas por
um veterinário oficial , no prazo máximo de sete
dias;

b) A proibição de circulação e . do transporte de
suínos em vias públicas ou privadas. Esta proibi
ção não é aplicada ao transporte de suínos por
estrada ou por caminho-de-ferro , sem descarrega
mento nem paragem . No entanto , de acordo com
o procedimento previsto no artigo 16?, poderá
haver derrogações às disposições anteriores no que
diz respeito aos porcos para abate provenientes do
exterior da zona de protecção e dirigidos para um
matadouro situado nessa zona;

c) A proibição de os camiões , outros veículos e
equipamento utilizados no transporte de suínos ou
outro gado e de material que possa estar contami
nado (por exemplo , alimentos para animais , estru
me, chorume, etc .) e usados na zona de protecção
abandonarem :

i)

uma exploração situada na zona de protec
ção;

ii )

a zona de protecção ,

iii) um matadouro,

sem que tenham sido limpos e desinfectados em
conformidade com os processos definidos pela
autoridade competente . Os processos devem inclu
ir a proibição de os camiões ou veículos utilizados
no transporte de suínos deixarem a zona sem que
sejam submetidos a inspecção pela autoridade
competente;

d ) A proibição de qualquer outra espécie de animais
entrar ou sair de uma exploração sem autorização
da autoridade competente;

e) A comunicação dos casos de todos os suínos
mortos ou doentes numa exploração à autoridade
competente, que efectuará as investigações neces
sárias para detectar a presença de peste suína
clássica ;

f) A proibição de os suínos serem retirados de uma
exploração em que são mantidos até vinte e um
dias após a conclusão das operações preliminares
de limpeza e desinfecção da exploração infectada,
como previsto no artigo 10?; após vinte e um dias,
pode ser dada autorizaçao para retirar os suínos
da referida exploração :

i) directamente para o matadouro designado pela
autoridade competente , de preferência na zona
de protecção ou de vigilância, nas seguintes
condições:
— realização de uma inspecção de todos os
suínos da exploração ,
— exame clínico dos suínos a retirar para
abate, incluindo a medição da temperatura

corporal de um certo número de animais,
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— marcação de cada suíno com um brinco de
marcação ,

— transporte em veículos
autoridade competente.

selados

N? L 377 / 5

5 . As medidas aplicadas na zona de protecção serão
mantidas pelo menos até que:

pela

a) Tenham sido executadas todas as medidas defini
das no artigo 10?;

À chegada ao matadouro, estes suínos devem

b) Os suínos em todas as explorações tenham sido

ser mantidos e abatidos separadamente dos
outros animais . O veículo e equipamento utili
zados no transporte dos suínos devem ser
imediatamente limpos e desinfectados.

submetidos a:

i) um exame clínico, não tendo apresentado
sinais de doença que sugiram a peste suína
clássica e

Durante a inspecção ante e pós-morte efectu
ada no matadouro designado, a autoridade
competente deve ter em conta os possíveis
sinais relativos à presença da infecção do vírus
da peste suína clássica,

ii) um exame serológico, em conformidade com
os anexos I e IV, sem que tenham sido detecta
dos anticorpos do vírus da peste suína clássi

ii) em circunstâncias excepcionais, directamente
para outras instalações situadas na zona de
protecção, nas seguintes condições:
— realização de uma inspecção de todos os
suínos da exploração ,

após a conclusão das operações preliminares de
limpeza e desinfecção na exploração infectada.

— exame clínico dos suínos a retirar, incluin
do a medição da temperatura corporal de
um certo número de animais,

— maracação de cada suíno com um brinco
de marcação;
g) A carne fresca proveniente dos suínos referidos na
alínea f) do n? 4 deve ostentar uma marca, descrita
no anexo da Directiva 72/ 461 / CEE do Conselho,
de 12 de Dezembro de 1972, relativa aos proble
mas de polícia sanítaria respeitantes a trocas intra
comunitárias de carnes frescas (*), e ser posterior
mente tratada, em conformidade com as normas

definidas no n? 1 do artigo 4? da Directiva 80 /
215 / CEE , de 22 de Janeiro de 1980, relativa aos
problemas de polícia sanitária em matéria de tro
cas comerciais intracomunitárias de produtos à
base de carne (**). Tal será levado a cabo num
estabelecimento designado pela autoridade compe
tente .

ca .

Os exames referidos nas subalíneas i) e ii) não
serão realizados antes de decorridos trinta dias

6. Serão aplicadas na zona de vigilância as seguintes
medidas :

a) O recenseamento de todas as explorações suiníco
las;

b) A proibição de circulação e do transporte de
suínos em vias públicas, com excepção dos cami
nhos de exploração, a não ser que tenham sido
autorizados pela autoridade competente. Esta pro
ibição não é aplicada ao trânsito de suínos na
auto-estrada ou caminho-de-ferro sem descarrega
mento nem paragem ;

c) A proibição de os camiões, outros veículos e
equipamento utilizados no transporte de suínos ou
outro gado e de material que possam estar conta
minados (por exemplo, alimentos para animais,
estrume, chorume, etc.) e usados na zona de

vigilância saírem desta zona sem que tenham sido
limpos e desinfectados em conformidade com as
exigências da autoridade competente;
d) A proibição de qualquer outra espécie de animais
entrar ou sair de uma exploração nos primeiros

A carne será enviada para o referido estabeleci
mento desde que a remessa seja selada antes da
partida e permaneça selada durante todo o período
do transporte.

No entanto, a pedido, devidamente justificado, de
um Estado-membro e segundo o processo previsto
no artigo 16?, poderão ser adoptadas soluções
específicas, nomeadamente no que se refere à
marcação da carne e à sua posterior utilização,
bem como ao destino a dar aos produtos resultan
tes do tratamento .

(*) JO n? L 302 de 31 . 12. 1972, p . 24 .
Directiva com a última redacção que lhe foi
dada pela Directiva 89 / 662 /CEE (JO n? L
395 de 30 . 12 . 1989, p . 13 ).
(**) JO n? L 47 de 21.1.1989, p. 4. Directiva
com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 89 / 662 / CEE .

sete dias após o estabelecimento da zona sem
autorização da autoridade competente;
e) A comunicação dos casos de todos os suínos
mortos às autoridades competentes, que efectu
arão as investigações necessárias para detectar a
presença de peste suína clássica;

f) A probição de os suínos serem retirados de uma
exploração em que são mantidos antes de decorri
dos sete dias após a conclusão das operações
preliminares de limpeza e desinfecção da explora
ção infectada, como definido no artigo 10?; após
sete dias , pode ser dada autorização para retirar os
suínos da referida exploração:
i) directamente para o matadouro designado pela
autoridade competente, de preferência na zona
de protecção ou de vigilância, nas seguintes
condições:

— realização de uma inspecção de todos os
suínos da exploração,
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— exame clínico dos suínos a retirar para
abate, incluindo a medição da temperatura
corporal de um certo número de animais,
— maração de cada suíno com um brinco de
maracação,

— transporte em veículos selados pela
autoridade competente . A autoridade com
petente responsável pelo matadouro deve
ser informada da intenção de envio dos
suínos .

À chegada ao matadouro estes suínos devem
ser mantidos e abatidos separadamente dos
outros animais .

Durante a inspecção ante e pós-morte efectu
ada no matadouro designado, a autoridade
competente deve ter em conta os possíveis
sinais relativos à presença da infecção com
peste suína clássica,

ii) em circunstâncias excepcionais , directamente
para outras instalações situadas na zona de
protecção ou na zona de vigilância, nas seguin
tes condições:

— realização de uma inspecção de todos os
suínos da exploração ,
— exame clínico dos suínos a retirar , incluin
do a medição da temperatura corporal de
um certo número de animais,

— marcação de cada suíno com um brinco de
marcação .

Os camiões e outros veículos e equipamento
utilizados no transporte, destes suínos devem
ser limpos e desinfectados após cada transpor
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b) Os suínos de todas as explorações tenham sido
submetidos a um exame clínico , que tenha permiti
do determinar que não apresentam quaisquer
sinais de doença que sugiram a presença de peste
suína clássica, e

c) Um exame serológico efectuado por amostragem
representativa das explorações, a determinar de
acordo com o procedimento previsto no artigo 16?
e em que não tenham sido detectados anticorpos
do vírus da peste suína clássica .
Os exames referidos nos pontos b) e c) não serão
realizados antes de decorridos quinze dias após a
conclusão das operações preliminares de limpeza e
desinfecção na exploração infectada .
8 . Em derrogação das disposições da alínea f) do n?
4 e da alínea f) do n? 6 , a autoridade competente pode
autorizar que os suínos sejam transportados da explo
ração para instalações de extracção de gorduras ou
para um local onde sejam abatidos com vista à queima
ou ao enterramento . Estes animais devem ser testados

aleatoriamente no que diz respeito à presença do vírus
da peste suína clássica , sendo adoptados os critérios
de colheita de amostras de sangue do anexo IV .
Devem ser tomadas todas as precauções necessárias
para evitar o risco de propagação do vírus devido a
este transporte, como a limpeza e desinfecção do
camião após o transporte.

9 . Quando as proibições previstas na alínea f) do
n? 4 e alínea f) do n? 6 sejam mantidas para além de
trinta dias devido à ocorrência de outros casos de

alínea f) do n? 6 deve ostentar a marca descrita no

doença e na sequência de problemas levantados na
manutenção dos suínos , a autoridade competente
pode, na sequência de um pedido do proprietário que
explique o fundamento do mesmo , autorizar a retira
da dos suínos de uma exploração na zona de protec
ção, nomeadamente na zona de vigilância desde que

anexo da Directiva 72 / 461 / CEE e ser posterior

a ) O veterinário oficial tenha verificado os factos;

te ;

- g) A carne fresca proveniente dos suínos referidos na
mente tratada em conformidade com as normas

definidas no n? 1 do artigo 4? da Directiva 80 /
21 5 / CEE . Tal deve ser levado a cabo num estabe

lecimento designado pela autoridade competente .
A carne será enviada para o referido estabeleci
mento desde que a remessa seja selada antes da
partida e permaneça selada durante todo o período
do transporte.

b ) Tenha sido efectuada uma inspecção de todos os
suínos da exploração ;
c) Os suínos a retirar tenham sido submetidos a um
exame clínico , incluindo a medição da temperatu
ra corporal de um certo número de animais;

d) Cada suíno tenha sido marcado com um brinco de
marcação;

No entanto, a pedido, devidamente justificado , de
um Estado-membro e segundo o processo previsto
no artigo 16?, poderão ser adoptadas soluções
específicas, nomeadamente no que se refere a
marcação da carne e à sua posterior utilização ,
bem como ao destino a dar aos produtos resultan
tes do tratamento .

e) A exploração de destino se situe na zona de
protecção ou na zona de vigilância.
Devem ser adoptadas todas as precauções necessárias
para evitar o risco de propagação do vírus devido a

este transporte, como a limpeza e desinfecção do
camião após o transporte.

7. As medidas aplicadas na zona de vigilância serão
mantidas pelos menos até que:
a) Tenham sido executadas todas as medidas defini

das no artigo 10?;

10 . A autoridade competente tomará todas as medi
das necessárias , incluindo a utilização de sinalização e
avisos claramente visíveis e dos meios de comunicação
social , como a imprensa e a televisão , para assegurar
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que todas as pessoas nas zonas de protecção e de
vigilância tenham pleno conhecimento das restrições
em vigor e adoptará as disposições consideradas
apropriadas para garantir a execução correcta dessas
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c) A armazenagem, fornecimento, distribuição e ven
da de vacinas da peste suína clássica no território
da Comunidade sejam efectuados sob controlo
oficial .

medidas.

2. Sem prejuízo no disposto n? 1 no que diz respeito
7. O artigo 10? passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 20?

Os Estados-membros velarão por que:

a) Os desinfectantes a utilizar e as suas concentrações
sejam oficialmente aprovados pela autoridade
competente ,

b) As operações de limpeza e de desinfecção sejam
efectuadas sob controlo oficial em conformidade

à utilização da vacina dj& peste suína clássica , pode ser
decidido , quando tenha sido confirmada a peste suína
clássica e esta possa propagar-se de um modo alar
mante, a introdução da vacinação de emergência.
Neste caso , o Estado-membro em questão apresentará

à Comissão um plano de vacinação de emergência que
deve incluir informações sobre:
a) A situação da doença que levou ao pedido de
realização de uma vacinação de emergência;
b) A extensão da área geográfica em que será efectu
ada a vacinação de emergência ;

com

i) as instruções dadas pelo veterinário oficial e
ii) o processo de limpeza e desinfecção de uma
exploração infectada, como definido no anexo
V. ».

8 . É inserido o artigo seguinte:
«Artigo 10?A

c) As categorias de suínos e o número aproximado de
suínos a vacinar;

d ) A vacina a utilizar;

e) A duração da campanha de vacinação ;

f) A identificação e o registo dos animais vacina
dos;

g) As medidas aplicáveis ao transporte dos suínos e
respectivos produtos;

No caso de a peste suína clássica ser confirmada num
matadouro , a autoridade competente velará por que:

h ) Outros assuntos adequados à situação de emergên

a) Todos os suínos do matadouro sejam abatidos sem
demora;

A Comissão examinará imediatamente o plano, em

b) As carcaças e miudezas dos suínos infectados e
contaminados sejam destruídas sob controlo ofici
al , de modo a evitar o risco de propagação da
peste suína clássica;
c) Sejam efectuadas a limpeza e desinfecção dos
edifícios e equipamento, incluindo os veículos, sob
vigilância do veterinário oficial , em conformidade
com as instruções dadas pela autoridade compe
tente ;

d) Seja realizado um inquérito epizootiológico em
conformidade com o artigo 7?;

e) A reintrodução dos suínos para fins de abate só
seja feita pelo menos depois de decorridas 24
horas após a realização das operações de limpeza e
desinfecção efectuadas em conformidade com a
alínea c).».

cia .

colaboração com o Estado-membro em causa. Em
conformidade com o processo definido no artigo 16?,
o plano de vacinação de emergência pode ser aprova
do ou , antes de ser dada a aprovação, pode ser
alterado ou completado, nomeadamente no que se
refere à marcação.
3 . Um Estado-membro que proceda à vacinação de
emergência deve velar por que :
— nenhum suíno vivo deixe a área de vacinação ,

excepto para abate imediato num matadouro
designado pela autoridade competente e situado na
zona de vacinação ou próximo desta,
— toda a carne fresca de suíno produzida a partir de
suínos vacinados durante a vacinação de emergên

cia apresente uma marca em conformidade com o
artigo 5?A da Directiva 72 / 461 / CEE e seja arma
zenada e transportada separadamente da carne que
não ostenta a referida marca .

9 . O artigo 14? passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 14?

4 . Os disposições do n? 3 serão aplicadas durante o
período da vacinação de emergência e por um período
mínimo de seis meses após a realização das operações

1 . Os Estados-membros velarão por que :

de vacinação na zona afectada .

a) Seja proibida a utilização de vacinas contra a peste

De acordo com o procedimento previsto no artigo 16?
e até ao final do período de seis meses, serão adopta

suína clássica;

b) A manipulação do vírus da peste suína clássica em
investigação , diagnóstico e / ou fabrico de vacinas
seja efectuada unicamente em estabelecimentos e
laboratórios aprovados;

das medidas destinadas a proibir:

a) Que os suínos serologicamente positivos saiam da
exploração onde são mantidos excepto para abate
de emergência;
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b) Que os leitões nascidos de porcas serologicamente
positivas saiam da exploração de origem, excepto
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Esse plano deverá permitir o acesso às instalações, ao
equipamento, ao pessoal e a qualquer outro material
adequado necessário para uma erradicação rápida e

para serem transportados:
— para um matadouro, para abate imediato ,
— para uma exploração, designada pela
autoridade competente, de onde irão directa
mente para o matadouro ,
— para uma exploração, depois de terem apre
sentado resultados negativos num teste seroló

eficaz do foco. Deverá ainda fornecer uma indicação
precisa da quantidade de vacinas que cada Esta
do-membro considera necessária para proceder a uma
vacinação de emergência .
2 . Os critérios a aplicar mutatis mutantis no estabele
cimento do plano de emergência são os que se encon
tram definidos na Decisão 91 / 42 / CEE da Comissão,
de 8 de Janeiro de 1991 , que define os critérios a
utilizar para a elaboração dos planos de alerta de luta
contra a peste suína clássica , em aplicação do disposto
no artigo 5? da Directiva 90 / 423 / CEE do Conse

gico para detecção de anticorpos do vírus
CSF .

5 . Se necessário, a Comissão adoptará regras relati
vas à produção, embalagem, distribuição e estado das
existências das vacinas contra a peste suína clássica na
Comunidade .».

lho (*).

10. O artigo 14?A passa a ter a seguinte redacção:

Em conformidade com o artigo 16?, a Comissão
poderá alterar ou completar os critérios tendo em
conta a natureza específica da peste suína clássica .

«Artigo 14?A

Peritos veterinários da Comissão podem, em colabora
ção com as autoridades competentes do Estado-mem

3 . Os planos estabelecidos de acordo com os critérios
referidos no n? 2 serão apresentados à Comissão o
mais tardar até 1 de Janeiro de 1993 .

bro em causa e na medida em que tal seja necessário
para garantir a aplicação uniforme da presente directi
va, efectuar inspecções no local ; a Comissão informa
rá os Estados-membros dos resultados da investiga

4 . A Comissão analisará os planos a fim de determi
nar se permitem atingir o objectivo em vista e proporá
ao Estado-membro em questão todas as alterações
necessárias , nomeadamente com vista a assegurar a
sua compatibilidade com os dos outros Estados-mem

ção.

O Estado-membro em cujo território for efectuada
uma inspecção prestará aos peritos veterinários da
Comissão toda a assistência necessária para o cumpri
mento da sua missão .

bros .

As regras gerais de execução do presente artigo serão
adoptadas de acordo com o processo definido no

A Comissão aprovará os planos, eventualmente altera
dos , em conformidade com o processo fixado no
artigo 21 ?

artigo 16?».

11 . É inserido o seguinte artigo 14?B:

Os planos poderão ser posteriormente alterados ou
completados, de acordo com o mesmo processo, para
ter em conta a evolução da situação .

«Artigo 14?B

1 . Cada Estado-membro deverá estabelecer um pla
no de emergência em que sejam especificadas as medi
das nacionais a aplicar em caso de surto de peste suína
clássica .

(*) JO n? L 23 de 29.1.1991 , p. 29 .».
12. O anexo I passa a ter a seguinte redacção:
«ANEXO I

PROCESSOS DE DIAGNÓSTICO PARA CONFIRMAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DA
PESTE SUÍNA CLÁSSICA

Sem prejuízo do período necessário para o desenvolvimento dos anticorpos, são estabelecidas as seguintes
directrizes, normas e critérios mínimos para os processos de diagnóstico da peste suína clássica (PSC).
A. COLHEITA DE MATERIAL PARA DIAGNÓSTICO

1 . Para o isolamento do vírus e detecção do antigénio são considerados essenciais os tecidos das
amígdalas e do baço. Devem ser colhidos de preferência pelo menos dois outros tecidos linfáticos,
como os nódulos linfáticos retrofaríngeos, das parótidas, das mandíbulas e do mesentério, bem
como do íleo ou do rim. As amostras de tecido devem ser colocadas em sacos de plástico selados
separados e rotulados. As amostras devem ser transportadas e armazenadas em recipientes
estanques. Não devem ser congeladas mas sim mantidas a baixa temperatura em câmara
frigorífica e testadas sem demora.
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2. As amostras de sangue para isolamento do vírus a partir de leucócitos devem ser colhidas de suínos
que apresentem sinais de febre ou de outra doença . A EDTA ou heparina podem ser utilizadas
como anticoagulantes. As amostras devem ser mantidas a baixa temperatura em câmara frigorífica
e enviadas ao laboratório para teste sem demora.
3 . Para a detecção dos anticorpos enquanto diagnóstico auxiliar de focos de doença e para efeitos de
vigilância, devem ser colhidas amostras de sangue de animais que recuperaram de suspeita de

infecção e de suínos que estiveram em contacto com casos de infecção ou casos suspeitos. Em
explorações onde haja tais suspeitas, as amostras devem ser colhidas nos vinte primeiros animais
suspeitos ou animais em contacto com casos de infecção e em 25 % de outros animais. A fim de

garantir uma elevada probabilidade de detecção dos anticorpos , devem ser colhidas amostras em
cada unidade da exploração a este nível.
B. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA PESTE SUÍNA CLÁSSICA

A pesquisa dos antigénios do vírus, vírus e anticorpos em órgãos e fluidos tecidulares constitui o
principal fundamento do diagnóstico laboratorial da PSC.
No caso de resultados inconclusivos, os testes efectuados devem ser repetidos nas mesmas amostras.
Podem ser colhidas mais amostras da mesma fonte se se mantiver a suspeita clínica.

Podem ser utilizados testes serológicos de detecção de anticorpos como diagnóstico auxiliar nos casos
de suspeita de PSC . Se a pesquisa dos antigénios do vírus ou o isolamento do vírus não tiverem tido
êxito com o material originário de animais suspeitos de PSC ou com material de explorações que
estiveram em contacto com casos de PSC , os testes de detecção dos anticorpos devem ser feitos em
amostras de sangue de animais que recuperaram de uma suspeita de doença e de animais suspeitos de
terem estado em contacto com a doença .
1 . Pesquisa de antigénios do vírus

Para a pesquisa dos antigénios do vírus em tecidos de órgãos é usado um sistema imune de
marcação directa em secções cortadas em çrióstato ( até 5 microns) de amígdalas e tecidos de
outros órgãos, como especificado em A.l . O reagente de diagnóstico deve ser um anti-soro
policlonal específico para o vírus da PSC , marcado com fluorocromo, um enzima ou biotina, de
acordo com os seguintes critérios :
a) O soro hiperimune deve ser preparado a partir de suínos sem infecções ou cujo soro seja

desprovido de anticorpos que possam afectar a especificidade ou a qualidade da reacção;
b) A imunoglobulina marcada , preparada a partir de soro de suíno hiperimune à PSC como
especificado na alínea a), deve ter um título de trabalho mínimo de 1 /20, conforme
determinado em culturas de células infectadas com o vírus da PSC e confirmado por testes em

secções de tecidos. A diluição de emprego do conjugado deve combinar um máximo de sinal
com um mínimo de coloração de fundo.

Qualquer amostra que apresente uma reacção citoplásmica específica deve ser considerada positiva
para o vírus da doença. Nesse caso, devem ser realizados mais testes, como descrito em B.3 .
2 . Isolamento do vírus e identificação em culturas de células

a) O isolamento do vírus a partir de amostras de tecido é realizado em culturas de células
susceptíveis de PK15 ou outras linhas de células igualmente susceptíveis. A suspensão de
órgãos de um animal suspeito deve ser inoculada com uma diluição de 1 / 10.
b) O isolamento do vírus a partir de amostras de sangue colhidas e manipuladas como indicado

em A.2 é realizado por inoculação de culturas de células com uma suspensão de "buffy coat"
levada ao volume inicial de sangue.

c) Para detecção dos antigénios do vírus em citoplasma de monocamadas inoculadas, as culturas
de células devem ser tratadas com anti-soro policlonal marcado. O corante deve ser aplicado
com intervalos de 24 a 72 horas a partir do momento de inoculação.

d) As culturas positivas devem ser alvo de teste de diagnóstico diferencial como especificado em
B.3 . Os resultados negativos, após a primeira -passagem de cultura de células , podem exigir
uma segunda ou mais passagens a fim de isolar o vírus.

3 . Determinação do tipo monoclonal de anticorpo dos isolados de vírus da doença

a) Os duplicados das secções de tecido cortadas em crisóstato ou das culturas de células com uma
reacção positiva.ao anti-soro policlonal , como descrito em B.l e B.2, devem ser sujeitos a mais '
testes com anticorpos monoclonais marcados, a fim de diferenciar o vírus de PSC e os vírus da
diarreia vírica do bovinos (DVB) ou da doença de fronteira (border disease) DF.
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b) Só podem ser utilizados os monoclones oficialmente recomendados pelo laboratório comunitá
rio de referencia para a peste suína clássica .
c)

Os monoclones devem ser reunidos em quatro grupos, de acordo com os seguintes critérios:
Número do grupo

Reactividade

1

Todos os vírus de doenças

2

Todos os vírus da PSC

' 3

Estirpes da vacina da PSC
Todos os vírus DVB / DF

4

Cada grupo pode ser representado ou por um único monoclone ou por uma mistura de
componentes de anticorpos monoclonais, desde que o espectro de reactividade corresponda ao
acima indicado .

d) A interpretação dos padrões de reacção é a seguir esquematizada:
r

Grupo
12
+

+

3

Interpretação
4

-

-

PSC confirmada

+

+

+

-

Estirpe da vacina PSC

+

-

-

+

Vírus DVB / DF

+

-

-

-

+

+

—

+

Vírus não classificados

+

+

+

+

Outros testes

necessários

C. DETECÇÃO DOS ANTICORPOS DO VÍRUS DA PESTE SUÍNA CLÁSSICA
A detecção dos anticorpos do vírus da PSC em amostras de sangue constitui um auxílio ao diagnóstico
da peste suína nas explorações com suínos que apresentem sinais clínicos da doença ou suínos que se
suponha terem tido contacto com animais infectados. Pode também ser realizada para efeitos de
vigilância ou inspecção em efectivos de estatuto desconhecido.
Para tal , as amostras de sangue devem ser submetidas a um teste aprovado.

Os testes que se seguem são testes aprovados e devem incluir os controlos adequados com soros
positivo e negativo.
As estirpes de vírus a utilizar nos testes serológicos devem ser as aprovadas numa reunião dos
laboratórios nacionais para a peste suína (LNPS) e fornecidas, mediante pedido, pelo laboratório
comunitário de referência para a peste suína clássica ao LNPS.

Todos os métodos de teste utilizados devem ter apresentado resultados satisfatórios com soros de
referência PSC fornecidos pelo laboratório comunitário de referência para a peste suína clássica.
1 . Teste de neutralização do vírus

Este teste é baseado na determinação de 50 % do ponto de saturação . As culturas são inoculadas
com misturas de soro diluído e com uma quantidade constante de vírus, após um período de
incubação específico a 37 °C. Os resultados são baseados na ausência de qualquer replicação virai
detectável por um sistema imune de marcação. Podem ser utilizados tanto o ensaio de neutraliza
ção-imunofluorescência (NIF) como o ensaio de neutralização do anticorpo ligado à peroxidase
(NALP). Os protocolos pormenorizados serão fornecidos, mediante pedido, pelo laboratório
comunitário de referência para a peste suína clássica.
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Para efeitos de detecção, os soros são inicialmente diluídos a 1 / 10. Quando é necessária uma

titulação completa, são preparadas diluições a 1 / 2 do soro inicial a 1 / 10. Cada diluição é
misturada com um volume igual de suspensão de vírus que contenha 100 ( ± 0,5 log10) de doses
infecciosas (TCID 50). São utilizadas pelo menos duas culturas para cada diluição. Após um
período de incubação adequado , as culturas de células são fixadas e o antigénio do vírus é
detectado através de um sistema imune de marcação . Os resultados são expressos como o
recíproco da diluição do soro inicial em que metade das culturas de células deixam de apresentar

qualquer marcação específica. É estimado um ponto de saturação entre dois níveis de diluição.
2 . Prova de imunoabsorção enzimática (ELISA)

Podem ser utilizados os métodos competitivo, de bloqueio e indirecto em qualquer superfície
adequada.

Recomenda-se que os testes utilizados minimizem as reacções cruzadas com o vírus da diarreia
vírica dos bovinos e outros vírus de doenças. No entanto , o sistema de teste deve assegurar a
identificação de todas as infecções PSC e, em todos os estádios , da resposta imune à infecção.
Antigénio
O antigénio deve ser derivado de ou corresponder a proteínas do vírus de uma das estirpes
aprovadas do vírus da PSC. As células utilizadas na preparação do antigénio devem estar isentas
de qualquer infecção de outros vírus de doenças.
Anti-soros

Os anti-soros policlonais para os ensaios competitivos ou de bloqueio devem ser obtidos em suínos
ou coelhos, por infecção com uma das estirpes aprovadas de vírus de PSC ou com uma estirpe C de
coelho. Os anticorpos monoclonais devem ser dirigidos contra ou corresponderem a uma proteína
imunodominante do vírus da PSC. Os ensaios indirectos devem utilizar um reagente de imunoglo
bulina anti-suíno que detecte tanto a IgG e a IgM.
A sensibilidade da prova ELISA deve ser suficientemente elevada para detectar qualquer soro

positivo que reaja no teste de neutralização e também o soro positivo de referencia, fornecido pelo
laboratório comunitário de referência para a PSC .
A prova ELISA só pode ser utilizada com amostras de soro ou plasma provenientes de um único
suíno .

Se a prova ELISA utilizada não for específica para a PSC, as amostras positivas devem ser
submetidas a outros exames por testes diferenciais como especificado no ponto E.

D. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DOS TESTES LABORATORIAIS
1 . A pesquisa dos antigénios do vírus da PSC em tecidos de órgãos ou culturas de células após o
isolamento do vírus a partir de amostras de tecido, de acordo com as técnicas definidas em B.l ,
B.2 e B.3 , deve constituir a base da confirmação da presença da doença, excepto no caso em que
se prove que a reacção é devida a um vírus de vacina especificado em conformidade com B.3 . A
pesquisa do antigénio DVB/ DF em conformidade com B.3 deve infirmar a suspeita de PSC desde
que não haja fundamentos para essa suspeita.

Na sequência de resultados pouco habituais ou inesperados na determinação do tipo pelos
anticorpos de monoclone de acordo com B.3 , os isolados de vírus de doenças devem ser
considerados não classificados e o efectivo de origem dado como suspeito na pendência de outros
testes. Tal pode incluir o envio do vírus a um laboratório de referência, com vista à sua
caracterização, e investigações serológicas no efectivo de origem.

2 . Na sequência da detecção de anticorpos que reajam com o vírus da PSC , o efectivo de origem deve
ser considerado suspeito .

a ) A fim de infirmar a suspeita de PSC levantada pela detecção de anticorpos, deve ser utilizado o
teste descrito no ponto E , a fim de fazer a distinção entre os anticorpos da PSC que podem ter
sido induzidos por outros vírus de doenças e os anticorpos devidos ao próprio vírus da PSC .
Todas as amostras originais devem ser reexaminadas através de um teste diferencial.
b) Se a suspeita não puder ser infirmada no primeiro teste diferencial, deve ser efectuado outro
teste pelo menos trinta dias mais tarde, para acompanhar a possível propagação da infecção.
Todos os primeiros vinte animais da exploração suspeita devem ser sujeitos a colheita de
amostras , bem como 25 % de outros animais .

3 . Interpretação dos resultados serológicos

Um título de neutralização do vírus igual ou superior a 1 / 10 em qualquer suíno, a par de indícios
clínicos ou epizootiológicos que dêem origem a suspeita de doença , deve constituir um diagnóstico
positivo. Um título igual ou superior a 1 / 10 em qualquer suíno, sem indícios clínicos ou
epizootiológicos que dêem origem à suspeita de doença, deve ser seguido de processos de
diagnóstico diferencial.
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Devem ser aplicados os mesmos critérios para qualquer suíno que dê um resultado positivo na
prova ELISA .

E. TESTES SEROLÓGICOS DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE A PESTE SUÍNA CLÁSSI
CA E OUTRAS VIROSES DE DOENÇAS

1 . Os testes para o diagnóstico diferencial da PSC e outras infecções provocadas por vírus de doenças
são baseados em testes paralelos com soros de estirpes de vírus tanto da PSC como da DVB / DF ,
utilizando métodos totalmente comparáveis.
As estirpes dos vírus PSC e dos vírus DVB / DF utilizadas devem ter sido oficialmente aprovadas
(ver ponto C ). Para infirmar a suspeita de PSC levantada pela detecção de anticorpos, as amostras
de sangue devem ser examinadas por titulações comparativas do ponto de saturação para
neutralização dos anticorpos do vírus da PSC e do vírus da DVB/ DF.
Na prova ELISA por bloqueio pode ser utilizada uma comparação da percentagem de bloqueio
com antigénios PSC e DVB/ DF.

2. Os resultados dos testes serológicos comparativos que utilizam estirpes de refêrencia de PSC e de
outras viroses de doenças devem ser interpretados do seguinte modo :
a) Se os testes comparativos mostrarem que mais de um suíno tem anticorpos do vírus da PSC,
sem apresentar anticorpos para outras viroses de doenças, o resultado do teste é considerado
positivo para a PSC;

b) Se os testes comparativos mostrarem que os títulos do vírus da PSC são maiores ou iguais aos
títulos de outras viroses de doenças em mais do que um suíno, passará a suspeitar-se de PSC e
a diferenciação deve ser prosseguida do seguinte modo:
— devem ser abatidos os suínos que apresentem títulos de neutralização para o vírus da PSC
maiores do que ou iguais aos títulos para outras viroses de doenças. Os seus tecidos e, no
caso de porcas prenhes, os seus fetos , devem ser sujeitos a exame relativamente ao
antigénio ou ao vírus da PSC , de acordo com o processo definido nos pontos B.l , B.2 ou
B.3 ,

— se for detectado o antigénio do vírus ou o vírus da PSC, esta doença é confirmada,
— se o exame definido no segundo travessão não revelar a presença de antigénios do vírus ou
do vírus da PSC, a exploração é considerada suspeita até que mais uma série de amostras
de sangue, colhidas pelo menos trinta dias mais tarde, seja sujeita a mais testes
comparativos,
— se estes testes comparativos posteriores mostrarem que todos os animais têm um título
significativamente ( quatro vezes ou mais) mais elevado para o vírus das DVB / DF do que
para o vírus da PSC, é infirmada a suspeita ,
— se um ou mais animais apresentarem um título para o vírus da PSC maior ou igual ao título
para o vírus das DVB/ DF, o resultado é considerado positivo para a PSC;

c) Se os títulos para os vírus das DVB/ DF forem tais que não excluam a possibilidade de PSC , a
exploração é considerada suspeita e sujeita a novos testes depois de pelo menos trinta dias.
F. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DA PESTE SUÍNA AFRICANA

A peste suína africana (PSA) não pode ser diferenciada da peste suína clássica nem por exames clínicos
nem por inspecções pós-morte e ambas as doenças devem ser alvo de diagnóstico diferencial em caso
de qualquer síndrome febril hemorrágico agudo dos suínos.
Os testes laboratoriais são essenciais para a distinção destas duas doenças. Um diagnóstico positivo
num país indemne de PSA deve basear-se no isolamento e identificação do vírus da PSA.

A base principal para o diagnóstico laboratorial da PSA é a pesquisa do vírus, do antigénio do vírus ou
de anticorpos em órgãos e fluidos tecidulares.
No caso de resultados inconclusivos ou negativos em pelo menos dois testes efectuados em amostras
provenientes de animais supeitos de PSA ou em material colhido em explorações em que houve
contactos com casos de PSA, deverá ser colhido material adicional nessa mesma exploração, em
animais que tenham estado em contacto com animais infectados .

1 . Pesquisa do antigénio do vírus

Para a pesquisa do antigénio do vírus, o método da imunofluorescência directa ou outros métodos
apropriados são aplicados a secções de tecidos orgânicos cortadas em crióstato ou a sedimentos de
culturas de leucócitos. Os processos utilizados são semelhantes aos descritos para a PSC, excepto
que são utilizados reagentes específicos para a PSA.
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2. Isolamento e identificação do vírus

a) Teste de hemadsorção
Este teste é efectuado por inoculação de suspensões de tecidos a 10 % ou do sangue de animais
suspeitos colhido nas explorações em culturas primárias de leucócitos de suíno ou por
preparação de culturas de leucócitos a partir de sangue de suínos febris inoculados em
laboratório ou do sangue colhido nas explorações. A hemadsorção consiste na fixação de um
elevado número de eritrócitos de suíno à superfície de células infectadas e confirma o
diagnóstico de PSA.
b) Inoculação dos suínos

Será realizada uma mistura composta de suspensões aliquotas de suspensões de tecido a 10 %
cada e inoculada por via intramuscular à razão de 2 mililitros por suíno, de um em cada
quatro, dos quais dois devem ter sido vacinados contra a PSC e os outros dois não. Os suínos
devem ser examinados diariamente, por um período máximo de vinte e um dias, em relação ao
aumento da temperatura rectal e ao aparecimento de sinais clínicos da doença. Caso se
verifique uma subida de temperatura, devem ser colhidas amostras de sangue para preparação
de culturas de leucócitos para o teste HAD ("autorosette" e inoculação de culturas primárias de
leucócitos de suínos). Se não surgirem sinais clínicos, deve ser retirado sangue para detecção de
anticorpos após um período de observação de vinte e um dias.

G. DETECÇÃO DOS ANTICORPOS INDUZIDOS PELO VÍRUS DA PSA EM AMOSTRAS DE
SANGUE E FLUIDOS TECIDULARES

A detecção dos anticorpos em amostras de soro ou fluido tecidular constitui um auxílio ao diagnóstico
da PSA em animais que se suponha terem tido contacto com animais infectados em explorações com
animais com sinais clínicos da doença. Pode também ser realizada para efeitos de vigilância ou
inspecção em efectivos de estatuto desconhecido.
Para tal , as amostras devem ser submetidas a um teste aprovado.

Os testes que se seguem são testes aprovados e devem incluir controlos adequados com soros positivo
e negativo:
a) Teste de imunofluorescência indirecta (IFI);
b ) ELISA.».

13 . São aditados os seguintes anexos:

«ANEXO IV

EXAME SEROLÓGICO DE SUÍNOS NA ZONA DE PROTECÇÃO E DE VIGILÂNCIA PARA

DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA PESTE SUÍNA CLÁSSICA

O programa de exame serológico deve ter em conta a transmissão da peste suína clássica e a forma como
os suínos são mantidos, por exemplo, se são ou não mantidos em grupos.
1 . Exame serológico de suínos mantidos em grupo
V

Considera-se grupo dois ou mais suínos mantidos em contacto directo.
Colheita de amostras de grupos
— com 20 suínos ou menos

~

— 2 animais caso o grupo consista numa porca

com leitões, apenas devem ser colhidas amos
tras da primeira
— com mais de 20 suínos

— 2 animais + 5 % dos restantes .

Devem ser colhidas amostras de todos os grupos.

2. Exame serológico de suínos mantidos isolados: incluindo suínos mantidos muito próximo uns dos
outros, mas sem contacto directo, por exemplo, porcas em lactação
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Procedimento de colheita de amostras
Número de suínos

Suínos submetidos a teste

Menos de 20

todos

20 — 100

20 + 20 % dos restantes

Mais de 100

20 + 10 % dos restantes

(pelo menos 36)

ANEXO V

PROCESSO DE LIMPEZA E DE DESINFECÇÃO DE UMA EXPLORAÇÃO INFECTADA
I. LIMPEZA E DESINFECÇÃO PRELIMINARES
a) Imediatamente após a retirada das carcaças dos suínos para a sua destruição, as partes das
instalações onde os suínos foram alojados e quaisquer outras partes de outras edifícios, locais ao
ar livre, etc. contaminados durante o abate ou o exame pós-morte devem ser submetidos a
pulverização com os desinfectantes aprovados para o efeito em conformidade com o artigo 10?

b) Quaisquer tecidos ou sangue que possam ter sido derramados durante o abate ou a inspecção
pós-morte ou meios grosseiros de contaminação dos edifícios , zonas ao ar livre, utensílios, etc.

devem ser cuidadosamente recolhidos e destruídos juntamente com as carcaças.
c) O desinfectante utilizado deve permanecer na superfície durante pelo menos 24 horas.

II. LIMPEZA E DESINFECÇÃO FINAIS
a) A gordura e sujidade devem ser retiradas de todas as superfícies através da aplicação de um agente
desengordurante, seguindo-se uma lavagem com água fria.

b) Após lavagem com água fria como descrito na alínea a), deve proceder-se a outra pulverização
com desinfectante .

c) Após sete dias, as instalações devem ser tratadas com um agente desengordurante, lavadas com
água fria, sujeitas a pulverização com desinfectante e lavadas de novo com água fria .

d) O estrume e as camas utilizadas devem ser amontoados para fermentação, pulverizados com
desinfectante e deixados assim durante 42 dias. Normalmente, o chorume deve ser armazenado
durante 42 dias após a última adição de material infeccioso. Este período pode ser prolongado se o
chorume tiver sido fortemente contaminado .»

Artigo 2?

Os Estados-membros porão em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas
necessárias para dar cumprimento à presente directiva antes de 1 de Julho de 1992 . Do facto
informarão imediatamente a Comissão .

Sempre que 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.
Artigo 3 .

Os Estados-membros são os destinatários da presente directiva.
Feito em Bruxelas, em 11 de Dezembro de 1991 .
Pelo Conselho
O Presidente
P. BUKMAN
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DECISÃO DO CONSELHO
de 11 de Dezembro de 1991

que altera a Directiva 80/ 1095 / CEE e a Decisão 80 / 1096 / CEE no que diz respeito a
determinadas medidas relativas à peste suína clássica
(91 / 686 / CEE )

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

conseguinte, alterar a Directiva 80 / 1095 / CEE e a Decisão
80 / 1096 / CEE ,

Tendo em conta a Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e , nomeadamente, o seu artigo 43?,
ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Tendo em conta a proposta da Comissão ( J ),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3 ),

Artigo 1°

No n? 2 do artigo 12? da Directiva 80 / 1095 / CEE , a data
de 1 de Julho de 1993 é substituída pela data de 1 de
Janeiro de 1992 .

Considerando que a Directiva 80 / 1095 / CEE do Conse

lho (4), com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 87/ 487 / CEE (5), fixa as condições destinadas a

Artigo 2?

tornar e a manter o território da Comunidade indemne de

peste suína clássica ;

Considerando que a Decisão 80 / 1096 / CEE (6), com a
última redacção que lhe foi dada pela Decisão 87/ 488 /
/ CEE ( 7), instaurou uma acção financeira da Comunidade
destinada à erradicação da peste suína clássica;

Considerando que as medidas aplicadas para a erradicação
da peste suína clássica melhoraram gradualmente o estado
sanitário do efectivo suíno no território da Comunidade;

que, devido a este melhoramento do estado sanitário , foi
possível reconhecer áreas (regiões ou Estados-membros)
como oficialmente indemnes de peste suína ou indemnes de
peste suína ;
Considerando que um dos objectivos estabelecidos, nome
adamente a manutenção do território da Comunidade
indemne de peste suína clássica , foi alcançado em vastas
áreas; que é necessário atender a esta situação e, por

0 ) JO n? C 226 de 31 . 8 . 1991 , p. 19 .
(2) JO n? C 326 de 16 . 12 . 1991 .
(3) Parecer emitido em 28 de Novembro de 1991 (ainda não
publicado no Jornal Oficial).
(4) JO n? L 325 de 1 . 12. 1980, p. 1 .
(5) JO n? L 280 de 3 . 10. 1987 , p. 24.
(6) JO n? L 325 de 1 . 12. 1980, p. 5 .
(7) JO n? L 280 de 3 . 10 . 1987, p. 26.

Ao n? 1 do artigo 2? da Decisão 80/ 1096 / CEE é aditada a
seguinte frase : «Não obstante, a participação da Comuni
dade limita-se às medidas executadas antes de 1 de Janeiro
de 1992 .».

Artigo 3?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
decisão .

Feito em Bruxelas , em 11 de Dezembro de 1991 .
Pelo Conselho

O presidente
P. BUKMAN
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DIRECTIVA DO CONSELHO

de 11 de Dezembro de 1991

que altera as Directivas 64 /432 / CEE, 72 / 461 / CEE e 80/215 / CEE no que diz respeito a
determinadas medidas relativas à peste suína clássica
( 91 / 687 / CEE )

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Considerando que as medidas aplicadas com vista à erra
dicação da peste suína clássica melhoraram gradualmente o
estado sanitário do efectivo suíno no território da Comuni

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia, e nomeadamente, o seu artigo 43?,

dade;

Considerando que um dos objectivos estabelecidos, nome

Tendo em conta a proposta da Comissão (*),

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),

adamente a manutenção do território "áa Comunidade
indemne de peste suína clássica , foi alcançado em vastas
áreas; que é necessário atender a esta situação e , por
conseguinte, alterar as Directivas 64 / 432 / CEE , 72 / 461 /
/ CEE e 80 / 215 / CEE ;

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3 )

Considerando que a Directiva 64 / 432 / CEE de Conselho ,
de 26 de Junho de 1964, relativa a problemas de fiscaliza
ção sanitária em matéria de comércio intracomunitário de
animais das espécies bovina e suína (4), com a última
redacção que lhe foi dada pela Decisão 91 / 499 / CEE ( 5),
define em especial as condições a que devem obedecer os
suínos vivos destinados ao comércio intracomunitário no

Considerando que , neste contexto, é conveniente não pro
longar o tipo de garantias definidas no artigo 4?B da
Directiva 64 /432 / CEE e do artigo 13?A da Directiva
72 / 461 / CEE e interromper as medidas definidas no artigo
10? da Directiva 80 / 215 / CEE ,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

que diz respeito à peste suína clássica;
Artigo 1 ?

Considerando que a Directiva 72 / 461 / CEE dó Conselho,
de 12 de Dezembro de 1972, relativa aos problemas de
polícia sanitária respeitantes a trocas intracomunitárias de
carnes frescas (6), com a última redacção que lhe foi dada
pela Directiva 91 / 226 / CEE (7), define em especial as con
dições a que deve obedecer a carne fresca de suíno desti
nada ao comércio intracomunitário no que diz respeito à
peste suína clássica ;

A Directiva 64 / 432 / CEE é alterada do seguinte modo:
1 . No artigo 2?

a) São suprimidos na subalínea ii), segunda linha da
alínea j ) os termos «de peste suína»;
b) São suprimidas as definições das alíneas p), q)
e r);

Considerando que a Directiva 80 / 215 / CEE do Conselho ,
de 22 de Janeiro de 1980 , relativa aos problemas de polícia
sanitária em matéria de trocas comerciais intracomunitárias

de produtos à base de carne (8), com a última redacção que
lhe foi dada pela Directiva 89 / 662/ CEE (9), define em
especial as condições a que devem obedecer os produtos à
base de carne destinados ao comércio intracomunitário no

que diz respeito à peste suína clássica;
í1 ) JO n? C 226 de 3 . 8 . 1991 , p. 20.
(2) JO n? C 326 de 16. 12. 1991 .
(3) Parecer emitido em 28 de Novembro de 1991 (ainda não
publicado no Jornal Oficial).
(4) JO n? 121 de 29. 7. 1964, p. 1977/ 64.
(5) JO n? L 268 de 24. 9. 1991 , p. 107.
i6) JO n? L 302 de 31 . 12 . 1972, p. 28 .
(7) JO n? L 134 de 29. 5 . 1991 , p. 45.
(8) JO n? L 47 de 21 . 2. 1980 , p. 4 .
(9) JO n? L 395 de 30. 12. 1989, p . 13 .

2 . No artigo 3?:

a) Na alínea b), frase introdutória , do n? 2 são supri
midos os termos «peste suína»;

b) Na alínea b), subalínea i), do n? 2 são suprimidos
os termos «da peste suína ou»;

c) É suprimida a alínea b), subalínea ii), do n? 2;
d) Na alínea c), subalínea ii), do n? 2 são suprimidos
os termos «de peste suína»;
e) A primeira frase do n? 4 passa a ter a seguinte
redacção:
«4. Os suínos reprodutores ou de rendimento
devem, além disso, ser provenientes de um efectivo
indemne de brucelose.»;

3 . No artigo 4?B a data de 31 de Dezembro de 1991 é
substituída pela data de 1 de Julho de 1992;
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4. Com efeitos a 1 de Julho de 1992, o artigo 4?B passa a
ter a seguinte redacção:

Artigo 3"

Na Directiva 80 / 21 5 / CEE é suprimido o artigo 10?

«Artigo 4?B

Para além das medidas previstas na presente directiva
no que diz respeito à peste suína clássica , cada Esta
do-membro velará por que os suínos enviados a partir
do seu território para outro Estado-membro não sejam
provenientes de uma exploração ou de uma região
sujeita às restrições respeitantes à peste suína clássica ,
em conformidade com as disposições da Directiva 80 /
217/ CEE do Conselho , de 22 de Janeiro de 1980 , que

Os Estados-membros porão em vigor as disposições legisla
tivas, regulamentares e administrativas necessárias para dar
cumprimento à presente directiva antes de 1 de Janeiro de

estabelece as medidas comunitárias de luta contra a

1992 . Do facto informarão imediatamente a Comissão .

Artigo 4.

peste suína clássica (*)

(*) JO n? L 47 de 21 . 2. 1980, p . 11 .».

5 . No anexo F , é suprimida a alínea c) do ponto V do
modelo III . As alíneas d), e), f) e g) passam a ser as
alíneas c), d), e) e f).

Sempre que os Estados-membros adoptarem tais disposi
ções, estas devem incluir uma referência à presente direc
tiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua
publicação oficial . As modalidades dessa referência serão
adoptadas pelos Estados-membros.

Artigo 2 .

Artigo 5.

A Directiva 72 / 461 / CEE é alterada do seguinte modo:
1 . No artigo 13?A, n? 3 , primeiro parágrafo , a data de
31 de Dezembro de 1991 é substituída pela data de 1 de
Julho de 1992;

Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva .

2. No artigo 3?, é inserida a alínea e) seguinte:

«e) A carne não deve ser sujeita a medidas restritivas
de sanidade animal nos termos do disposto na
Directiva 80 / 217/ CEE , de 22 de Janeiro de 1980 ,
que estabelece as medidas comunitárias de luta
contra a peste suína clássica (*).
(*) JO n? L 47 de 21 . 2. 1980 , p , 11 .».

Feito em Bruxelas , em 11 de Dezembro de 1991 .

Pelo Conselho

O Presidente
P. BUKMAN
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DIRECTIVA DO CONSELHO

de 11 de Dezembro de 1991

que altera a Directiva 72/462 /CEE relativa a problemas sanitários e de polícia sanitária na
importação de animais das espécies bovina, suína, ovina e caprina e de carnes frescas ou de
produtos à base de carne provenientes de países terceiros
(91 / 688 / CEE )

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

— não permitiu a entrada no seu território de suínos
que tenham sido vacinados há menos de doze
meses .

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 43?,

Tendo em conta a proposta da Comissão (*),

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Soci
al (3),

Considerando que a Directiva 72 / 462 / CEE (4), com a
última redacção que lhe foi dada pela Directiva 91 /
266 /CEE (5), define em especial as condições a respeitar
em matéria de peste suína clássica na importação de suínos
vivos, carne fresca de suíno e produtos à base de carne
originários de países terceiros;

Considerando que, atendendo à melhoria da situação sani
tária na Comunidade no que diz respeito à peste suína
clássica e do abandono da vacinação sistemática contra
esta doença, é necessário alterar as condições já definidas
aplicáveis à importação de suínos vivos , carne fresca de
suíno e produtos à base de carne,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1 ?

A Directiva 72 / 462 / CEE é alterada do seguinte modo:

1 . Ao artigo 6? são aditados os seguintes números:
«4 . No que diz respeito à peste suína clássica , os
suínos devem ser originários do território de um país

5 . Em derrogação do n? 4 , pode decidir-se, em con
formidade com o processo definido no artigo 29?,
autorizar a importação de suínos originários de uma
parte do território de um país terceiro desde que a
vacinação contra a peste suína clássica seja proibida em
todo o território desse país e que essa parte do território
do país terceiro preencha as condições definidas no
n? 4 .

6 . Em derrogação do n? 4 , no caso de ocorrência de
peste suína clássica num país terceiro que preencha as
condições do n? 4 , pode decidir-se, em conformidade
com o processo definido no artigo 29?, que o período
de doze meses referido no primeiro travessão do n? 4 ,
seja reduzido para seis meses se:
a) Um foco ou diversos focos epizootiologicamente
relacionados ocorrerem numa área geográfica limi
tada e

b) O foco ou focos tiverem sido eliminados, num
período de três meses , sem recurso a vacinação .».

2 . Ao n? 2 do artigo 14? é aditada a seguinte alínea:

«c) Nos quais não foi detectada peste suína clássica
pelo menos nos doze meses anteriores, não foi
autorizada a vacinação contra a peste suína clássi
ca pelo menos nos doze meses anteriores e em que
nenhum suíno foi vacinado contra a peste suína
clássica nos doze meses anteriores.».

3 . Ao artigo 15? é aditada a seguinte frase:
«De acordo com o processo definido no artigo 29?,
pode ser decidido que o disposto no n? 2, alínea c), do
artigo 14? seja objecto de derrogação .».

terceiro que:

— está indemne de peste suína clássica há pelo menos
doze meses,
— não permitiu a vacinação nos doze meses anterio
res ,

(*) JO n? C 226 de 31 . 8 . 1991 , p. 21 .
(2) JO n? C 326 de 16 . 12 . 1991 .
(3) Parecer emitido em 28 de Novembro de 1991 (ainda não
publicado no Jornal Oficial).
(4) JO n? L 302 de 31 . 12. 1972, p . 28 .
(5) JO n? L 134 de 29. 5. 1991 , p. 45 .

Artigo 2?

Os Estados-membros porão em vigor as disposições legisla
tivas, regulamentares e administrativas necessárias para dar
cumprimento à presente directiva antes de 1 de Julho de
1992 . Do facto informarão imediatamente a Comissão .

Sempre que os Estados-membros adoptarem tais disposi
ções, estas devem incluir uma referência à presente directi
va ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua
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publicação oficial . As modalidades dessa referência serão
adoptadas pelos Estados-membros .
Artigo 3?

Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva .
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Feito em Bruxelas, em 11 de Dezembro de 1991 .
Pelo Conselho
O Presidente
P. BUKMAN
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DIRECTIVA DO CONSELHO
de 12 de Dezembro de 1991

relativa aos resíduos perigosos
(91 / 689 / CEE )

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo
130?S,

Tendo em conta a proposta da Comissão (*),
Em cooperação com o Parlamento Europeu (2),

Considerando que a gestão correcta dos resíduos perigosos
exige normas suplementares mais restritivas que tenham em
conta a natureza específica deste tipo de resíduos;
Considerando que, para tornar mais eficaz a gestão dos
resíduos perigosos na Comunidade , é necessário dispor de
uma definição clara e uniforme de resíduos perigosos
baseada na experiência ;

Considerando que é necessário garantir que a fiscalização
da eliminação e valorização de resíduos perigosos seja o
mais completa possível ;

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),

Considerando que a Directiva 78 /3 19 /CEE do Conselho ,
de 20 de Março de 1978, relativa aos resíduos tóxicos e
perigosos (4), estabeleceu normas comunitárias relativas à
eliminação de resíduos perigosos; que, para ter em conta a
experiência adquirida na aplicação desta Directiva pelos

Considerando que deve ser possível adaptar rapidamente
ao progresso científico e técnico as disposições desta direc
tiva; que o comité instituído pela Directiva 75 / 442 / CEE
deverá ter competência para adaptar a tal progresso as
disposições desta directiva ,

Estados-membros, é necessário alterar essas normas

e substituir a Directiva 78 / 319/ CEE pela presente

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

directiva;
Artigo 1 .

Considerando que a resolução do Conselho, de 7 de Maio
de 1990, sobre a política em matéria de resíduos (5) e o
programa de acção das Comunidades Europeias relativo ao
ambiente, que foi objecto da resolução do Conselho das
Comunidades Europeias e do representantes dos Governos
dos Estados-membros reunidos no seio do Conselho, de 19
de Outubro de 1987, relativa à prossecução e aplicação de
uma política e de um programa de acção da Comunidade
Europeia em matéria de ambiente ( 1987-1992) (6) prevêem
medidas comunitárias tendentes a melhorar as condições de
eliminação e de gestão dos resíduos perigosos;

perigosos .

Considerando que as normas gerais aplicáveis à gestão dos
resíduos definidas pela Directiva do Conselho 75 /442 /

3 . As definições de «resíduos» e dos outros termos utiliza
dos na presente directiva são as da Directiva 75 /442/

1 . A presente directiva, elaborada por força do n? 2 do
artigo 2? da Directiva 75 / 442 / CEE , tem por objectivo a
aproximação das legislações dos Estados-membros sobre a
gestão controlada dos resíduos perigosos.
2 . Sob reserva do disposto na presente directiva, as dispo
sições da Directiva 75 /442 / CEE aplicam-se aos resíduos

/ CEE , de 15 de Julho de 1975 , relativa aos resíduos (7),
com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva

CEE .

91 / 156 /CEE (8), também se aplicam à gestão dos resíduos

4 . Para efeitos da presente directiva , entende-se por
«resíduos perigosos»:

perigosos;

— os resíduos constantes de uma lista a elaborar, de

0 ) JO n? C 295 de 19. 11 . 1988 , p. 8 e
JO n? C 42 de 22. 2. 1990, p. 19.
(2) JO n? C 158 de 26 . 6. 1989 , p. 238 .
(3) JO n? C 56 de 6. 3 . 1989, p. 2.
(4) JO n? L 84 de 31 . 3 . 1978 , p. 43 .
(5) JO n? C 122 de 18 . 5. 1990, p. 2.
(6) JO n? C 328 de 7. 12. 1987, p. 1 .
(7) JO n? L 194 de 25 . 7. 1975 , p. 47.
(8) JO n? L 78 de 26. 3 . 1991 , p. 32.

acordo com o procedimento estabelecido no artigo 18?
da Directiva 75 / 442 / CEE e com base nos seus anexos I

e II , o mais tardar seis meses antes do início da
aplicação da presente directiva. Estes resíduos deverão

possuir uma ou mais das características definidas no
anexo III. Esta lista basear-se-á na origem e composição
dos resíduos e, se for caso disso , em valores limite de
concentração . A lista será periodicamente reanalisada
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e, se necessário , será revista de acordo com o mesmo

procedimento ,

— quaisquer outros resíduos que um Estado-membro con
siderar possuírem pelo menos uma das características
referidas no anexo III . Estes casos deverão ser notifica

dos à Comissão e analisados de acordo com o procedi
mento estabelecido no artigo 18? da Directiva 75 /
442/ CEE , tendo em vista a sua inclusão na lista .

5 . Os resíduos urbanos encontram-se isentos da aplicação
do disposto na presente directiva. O mais tardar no final de
1992 , o Conselho , sob proposta da Comissão , estabelecerá
normas específicas que tenham em conta a natureza parti
cular dos resíduos urbanos .

Artigo 2o.
1.
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Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

para exigir que, em todos os locais em que se efectue o
depósito (descarga) de resíduos perigosos, esses resíduos
sejam recenseados e identificados .

— se esse Estado-membro adoptar regras gerais que enu
merem os tipos e quantidades de resíduos em causa e se
precisar as condições específicas (valores limite de subs
tâncias perigosas contidas nos resíduos, valores limite
de emissão , tipo de actividade) e as outras condições
que deverão ser respeitadas para efectuar diferentes
formas de valorização e

— se os tipos ou quantidades de resíduos, assim como os
métodos de valorização, forem de molde a permitir que
sejam respeitadas as condições impostas pelo artigo 4?
da Directiva 75 / 442 / CEE .

3 . Os estabelecimentos ou empresas referidos no n? 2
serão registados junto das autoridades competentes .
4 . Se um Estado-membro pretender beneficiar do disposto
no n? 2, as normas referidas no n? 2 serão comunicadas à
Comissão o mais tardar três meses antes da sua entrada em

vigor. A Comissão consultará os Estados-membros e à luz
dessas consultas proporá que essas normas sejam finalmen
te submetidas a acordo , em conformidade com o disposto
no artigo 18? da Directiva 75 / 442 / CEE .

2 . Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

Artigo 4?

para exigir que os estabelecimentos e as empresas que
efectuam a eliminação, valorização, recolha ou transporte
de resíduos perigosos não misturem diferentes categorias de
resíduos perigosos entre si, nem resíduos perigosos com

1 . O disposto no artigo 13? da Directiva 75 / 442 / CEE
aplica-se igualmente aos produtores de resíduos perigosos.

outros resíduos.

2. O disposto no artigo 14? da Directiva 75 / 442/CEE
aplica-se igualmente aos produtores de resíduos perigosos e

3 . Em derrogação ao n? 2 , admite-se todavia a mistura de
diferentes tipos de resíduos perigosos entre si e com outros
resíduos, substâncias ou matérias, nas condições estabeleci
das no artigo 4? da Directiva 75 / 442 / CEE e, em especial,
a fim de melhorar a segurança durante e eliminação ou a
valorização desses resíduos. Esta operação está sujeita à
autorização referida nos artigos 9?, 10? e 11 ? da Directiva

a qualquer estabelecimento ou empresa que transporte
resíduos perigosos .

75 / 442 / CEE .

4 . Sempre que os resíduos perigosos se encontrem já
misturados com outros resíduos, substâncias ou matérias,

3 . O registo referido no artigo 14? da Directiva 75 /
/ 442 / CEE deve ser conservado durante pelo menos três
anos, excepto no caso dos estabelecimentos e das empresas
que efectuam o transporte de resíduos perigosos, as quais
devem conservar esses registos durante pelo menos doze
meses. Os documentos comprovativos da execução das
operações de gestão devem ser facultados a pedido das
autoridades competentes ou de um detentor anterior.

deverá proceder-se à respectiva separação , quando tal for
técnica e economicamente exequível e sempre que necessá
rio, a fim de dar cumprimento ao disposto no artigo 4? da
Directiva 75 / 442 / CEE .

Artigo 5?
1 . Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

para que, aquando da recolha, do transporte e do armaze
namento temporário, os resíduos estejam convenientemen
Artigo 3?

te embalados e rotulados em conformidade com as normas

internacionais e comunitárias em vigor.

1 . A derrogação à autorização concedida aos estabeleci
mentos ou empresas que efectuam a eliminação dos seus
próprios resíduos referida no n? 1 , alínea a), do artigo 11?
da Directiva 75 /442/ CEE não se aplica aos resíduos
perigosos abrangidos pela presente directiva.

2. No que se refere aos resíduos perigosos, as operações
de controlo relativas à recolha e ao transporte efectuadas

com base no artigo 13? da Directiva 75 /442/CEE incidi
rão, particularmente, sobre a origem e o destino dos
resíduos perigosos.

2. Em conformidade com o n? 1 , alínea b) do artigo 11 ?
da Directiva 75 /442 / CEE , um Estado-membro pode der
rogar ao artigo 10? dessa Directiva relativamente aos
estabelecimentos ou empresas que asseguram a valorização
dos resíduos a que se aplica a presente directiva:

3 . Sempre que forem transferidos, os resíduos perigosos
devem ser acompanhados de um formulário de identi
ficação contendo as indicações referidas na secção A do
anexo I da Directiva 84 / 631 / CEE do Conselho , de 6 de
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Dezembro de 1984, relativa à vigilância e ao controlo na

Os Estados-membros comunicarão anualmente à Comissão

Comunidade das transferências transfronteiras de resíduos

quaisquer alterações a estas informações .

perigosos (*), com a última redacção que lhe foi dada pela
Directiva 86 / 279 / CEE (2).

A Comissão manterá estas informações à disposição
das autoridades competentes dos Estados-membros que as
solicitem .

Artigo 6°.

1 . Em conformidade com o disposto no artigo 7? da
Directiva 75 / 442 / CEE , as autoridades competentes deve

rão elaborar e tornar públicos planos para a gestão dos
resíduos perigosos, quer separadamente quer no quadro
dos respectivos planos gerais de gestão de resíduos.

A forma como estas informações serão transmitidas à
Comissão será objecto de acordo , em conformidade com o
procedimento estabelecido no artigo 18? da Directiva 75 /
/ 442 / CEE .

Artigo 9?

2. A Comissão procederá a uma avaliação comparativa
desses planos, nomeadamente no que respeita aos métodos
de eliminação e de valorização. A Comissão porá essas
informações à disposição das autoridades competentes dos
Estados-membros que as solicitarem.

As alterações necessárias para adaptar os anexos da presen
te directiva ao progresso científico e técnico, bem como

para rever a lista de resíduos referida no n? 4 do artigo 1?,
serão adoptadas em conformidade com o procedimento
previsto no artigo 18? da Directiva 75 / 442 / CEE .

Artigo 7?

Artigo 109

Em casos de emergência ou de perigo grave , os Esta
dos-membros tomarão todas as medidas necessárias, inclu
indo , se for caso disso , derrogações temporárias à presente
directiva, com o objectivo de que os resíduos perigosos não
constituam uma ameaça para a população ou para o

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

para dar cumprimento à presente directiva antes de 12 de
Dezembro de 1993 . Do facto informarão imediatamente a
Comissão .

ambiente . Os Estados-membros informarão a Comissão

acerca das referidas derrogações.
Artigo 8?

1 . No âmbito do relatório previsto no n? 1 do artigo 16?
da Directiva 75 / 442 / CEE , e com base num questionário
elaborado de acordo com esse artigo, os Estados-membros
apresentarão à Comissão um relatório sobre a execução
das disposições da presente directiva .

2. Sempre que os Estados-membros adoptarem tais dispo
sições, estais devem incluir uma referência à presente direc
tiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua
publicação oficial . As modalidades dessa referência serão
adoptadas pelos Estados-membros.
3.

Os Estados-membros comunicarão a Comissão o texto

das principais disposições de direito interno que adoptem
no domínio regido pela presente directiva.
Artigo 11°

2. Além do relatório de síntese referido no n? 2 do artigo

16? da Directiva 75 / 442/CEE , a Comissão apresentará de
três em três anos ao Parlamento Europeu e ao Conselho um
relatório sobre a aplicação da presente directiva .

A Directiva 78 / 319 / CEE é revogada a partir de 12 de
Dezembro de 1993 .

Artigo 12?

3 . Além disso , os Estados-membros comunicarão à

Comissão, antes de 12 de Dezembro de 1994, em relação a
cada estabelecimento ou empresa que efectue a eliminação
e/ ou a valorização de resíduos perigosos , principalmente
por conta de terceiros, e que tenha probabilidades de vir a
fazer parte da rede integrada referida no artigo 5? da
Directiva 75 / 442 / CEE , as seguintes informações:
— nome e endereço ,
— modo de tratamento dos resíduos,

— tipo e quantidade de resíduos que podem ser tratados .

(!) JO n? L 326 de 13 . 12. 1984, p. 31 .
(2) JO n? L 181 de 4. 7. 1986 , p. 13 .

Os Estados-membros são os destinatários da presente
directiva .

Feito em Bruxelas, em 12 de Dezembro de 1991 .
Pelo Conselho
O Presidente

J.G.M. ALDERS
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ANEXO I

CATEGORIAS OU TIPOS GENÉRICOS DE RESÍDUOS PERIGOSOS CARACTERIZADOS PELA

SUA NATUREZA OU PELA ACTIVIDADE DE QUE RESULTAM (») (OS RESÍDUOS PODEM
APRESENTAR-SE SOB FORMA LÍQUIDA, SÓLIDA OU PASTOSA)
ANEXO I A

Resíduos que possuam qualquer uma das características referidas no anexo III e que sejam constituídos por:
1 . Substâncias anatómicas; resíduos dos hospitais ou de outras actividades médicas
2. Produtos farmacêuticos, medicamentos, produtos veterinários
3 . Produtos preservadores da madeira
4. Biocidas e produtos fitofarmacêuticos
5 . Resíduos de produtos utilizados como solventes

6. Substâncias orgânicas halogenadas não utilizadas como solventes, com exclusão das matérias polimeriza
das inertes

7. Sais de têmpera cianetados

8 . Óleos e substâncias oleosas minerais (por exemplo, lamas de corte, etc.)
9 . Misturas e emulsões de óleo / água ou hidrocarbonetos/ água

10. Produtos que contenham PCB e/ ou PCT (por exemplo , fluidos dieléctricos, etc.)

11 . Matérias à base de alcatrão provenientes de operações de refinação, destilação ou pirólise (por exemplo,
depósitos de destilação , etc.)
12. Tintas, corantes, pigmentos, lacas, vernizes

13 . Resinas , látex, plastificantes, colas

14. Substâncias químicas não identificadas e/ ou novas provenientes de actividades de investigação, de
desenvolvimento e de ensino cujos efeitos sobre o homem e / ou sobre o ambiente se desconheçam (por
exemplo, resíduos de laboratório, etc.)

15 . Produtos pirotécnicos e outras matérias explosivas
16 . Produtos de laboratórios fotográficos

17 . Qualquer material contaminado por um produto da família dos dibenzofuranos policlorados

18 . Qualquer material contaminado por um produto da família dos dibenzoparadioxinas policloradas.
ANEXO IB

Resíduos que contenham qualquer um dos elementos mencionados no anexo II, que possuam qualquer uma das
características referidas no anexo III e que sejam constituídos por:

19. Sabões, matérias gordas, ceras de origem animal ou vegetal

20 . Substâncias orgânicas não halogenadas não utilizadas como solventes

21 . Substâncias inorgânicas sem metais nem compostos metálicos
22 . Escórias e / ou cinzas

23 . Terras , argilas ou areias, incluindo as lamas de dragagem
24. Sais de têmpera não cianetados
25 . Poeiras ou pós metálicos
26 . Materiais catalíticos usados

27 . Líquidos ou lamas contendo metais ou compostos metálicos
(*) Certas repetições relativamente às rubricas do anexo II são intencionais.
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28 . Resíduos de tratamento de despoluição (por exemplo, poeiras de filtros de ar, etc.) excepto os
mencionados nos pontos 29 , 30 e 33
29. Lamas de lavagem de gases
30. Lamas das instalações de tratamento de águas
31 . Resíduos de descarbonatação
32. Resíduos de colunas de permuta iónica

33 . Lamas de depuração não tratadas ou não utilizáveis na agricultura

34. Resíduos de limpeza de tanques e/ ou equipamentos
35 . Material contaminado

36. Recipientes contaminados (por exemplo, embalagens, garrafas de gás, etc.) que tenham contido um ou
mais dos elementos referidos no anexo II

37. Acumuladores, baterias e pilhas eléctricas

38 . Óleos vegetais
39 . Objectos provenientes de uma recolha selectiva junto de habitações e que apresentem uma das
características referidas no anexo III

40. Qualquer outro resíduo que contenha qualquer um dos elementos referidos no anexo II ou que apresente
- qualquer uma das características referidas no anexo III.
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ANEXO II

ELEMENTOS QUE CONFEREM CARÁCTER PERIGOSO AOS RESÍDUOS DO ANEXO I B QUANDO
ESTES APRESENTAM QUALQUER DAS CARACTERÍSTICAS DO ANEXO III (*)
Resíduos constituídos por:

Cl
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CIO
Cll
C12
Cl 3
C14
C15
C16
C17
Cl 8
Cl 9
C20
C21
C22

Berílio e seus compostos
Compostos de vanádio
Compostos de crómio hexavalente
Compostos de cobalto
Compostos de níquel
Compostos de cobre
Compostos de zinco
Arsénico e seus compostos
Selénio e seus compostos
Compostos de prata
Cádmio e seus compostos
Compostos de estanho
Antimónio e seus compostos
Telúrio e seus compostos
Compostos de bário, com excepção do sulfato de bário
Mercúrio e seus compostos
Tálio e seus compostos
Chumbo e seus compostos

C23
C24
C25
C26

Sulfuretos inorgânicos
Compostos inorgânicos de flúor, com excepção do fluoreto de cálcio
Cianetos inorgânicos
Os seguintes metais alcalinos ou alcalino-terrosos sob a forma não combinada:
lítio, sódio, potássio, cálcio, magnésio
Soluções ácidas ou ácidos sob forma sólida
Soluções básicas ou bases sob forma sólida
Amianto (poeiras ou fibras)
Fósforo e seus compostos, com excepção dos fosfatos minerais

C27

Carbonilos metálicos

C28
C29
C30
C31

Peróxidos
Cloratos
Percloratos
Azidas

C32

PCB e / ou PCT

C33 Compostos farmacêuticos ou veterinários
C34 Biocidas e substâncias fitofarmacêuticas (por exemplo, pesticidas , etc.)
C35 Substâncias infecciosas
C36 Creosotes

C37 Isocianatos , tiocianatos

C38
C39
C40
C41

Cianetos orgânicos (por exemplo, nitrilos, etc.)
Fenóis e compostos fenólicos
Solventes halogenados
Solventes orgânicos não halogenados

C42 Compostos organo-halogenados, com excepção dos polimerizados inertes e das outras substâncias
constantes deste anexo

C43 Compostos aromáticos; compostos orgânicos policíclicos e heterocíclicos
C44 Aminas alifáticas
C45

Aminas aromáticas

C46 Éteres

C47 Substâncias explosivas, com excepção das substâncias constantes de outros pontos deste anexo
C48 Compostos orgânicos de enxofre
C49 Produtos da família dibenzofuranos policlorados
C50 Produtos da família dibenzoparadioxinas policloradas

C51 Outros hidrocarbonetos e seus compostos de oxigénio , azoto e /ou enxofre não especificamente referidos
neste anexo

(*) Certas repetições relativamente aos tipos genéricos de resíduos do anexo I são intencionais
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ANEXO III

CARACTERÍSTICAS DE PERIGO ATRIBUÍVEIS AOS RESÍDUOS

Hl

«Explosivos»: substâncias e preparações que possam explodir sob o efeito de uma chama ou que
sejam mais sensíveis aos choques e aos atritos que o dinitrobenzeno .

H2

«Combustíveis»: substâncias e preparações que, em contacto com outras substâncias , nomeadamente
com substâncias inflamáveis, apresentam uma reacção fortemente exotérmica.

H3-A

«Facilmente inflamável»: substâncias e preparações:

— em estado líquido , cujo ponto de inflamação seja inferior a 21 graus Celsius (incluindo os líquidos
extremamente iinflamáveis) ou

— que possam aquecer e inflamar- se ao ar, a uma temperatura normal , sem contributo de energia
externa ou

— sólidos que possam inflamar-se facilmente por uma breve acção de uma fonte de inflamação e que
continuem a arder ou a consumir-se depois de afastada essa fonte , ou
— gasosos que sejam inflamáveis ao ar, a uma pressão normal , ou

— que, em contacto com a água ou o ar húmido, desenvolvam gases facilmente inflamáveis em
quantidades perigosas.

H3-B

«Inflamáveis»: substâncias e preparações líquidas cujo ponto de inflamação seja igual ou superior a
21 graus Celsius e inferior ou igual a 55 graus Celsius.

H4

«Irritantes»: substâncias e preparações não corrosivas que, por contacto imediato, prolongado ou
repetido com a pele ou as mucosas, possam provocar um reacção inflamatória.

H5

«Nocivos»: substâncias e preparações cuja inalação, ingestão ou penetração cutânea possam
ocasionar efeitos de gravidade limitada .

H6

«Tóxicos»: substâncias e preparações cuja inalação, ingestão ou penetração cutânea possam acarretar
riscos graves, agudos ou crónicos e inclusivamente a morte (incluindo as substâncias e preparações
muito tóxicas ).

H7

«Cancerígenos»: substâncias e preparações cujas inalação, ingestão ou penetração cutânea possam
provocar o cancro ou aumentar a sua frequência.

H8

«Corrosivos»: substâncias e preparações que, em contacto com tecidos vivos, possam exercer uma
acção destrutiva sobre estes últimos.

H9

«Infecciosos»: matérias que contenham microrganismos viáveis ou suas toxinas, em relação aos quais
se saiba ou haja boas razões para crer que causam doenças no homem ou noutros organismos
vivos.

H10

«Teratogénicos»: substâncias e preparações cujas inalação, ingestão ou penetração cutânea possam
induzir deformações congénitas não hereditárias ou aumentar a respectiva frequência.

Hll

«Mutagénicos»: substâncias e preparações cujas inalação, ingestão ou penetração cutânea possam
provocar defeitos genéticos hereditários ou aumentar a respectiva frequência .

H12

Substâncias e preparados que, em contacto com a água, o ar ou um ácido, libertem gases tóxicos ou
muito tóxicos .

H13

Substâncias susceptíveis de, após eliminação, darem origem, por qualquer meio , a uma òutra
substância , por exemplo um produto de lixiviàção que possua uma das características atrás
enumeradas .

H14

«Ecotóxicos»: substâncias e preparações que apresentem ou possam apresentar riscos imediatos ou
diferidos para um ou vários sectores do ambiente.

Notas

1 . A atribuição das características de perigo «tóxico» (e «muito tóxico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante»
será efectuada de acordo com os critérios fixados pelo anexo VI, parte I A e parte II B , da Directiva
67 / 548 / CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1967, relativa à aproximação das disposições legislativas
regulamentares e administrativas respeitantes à classificação , embalagem e rotulagem das substâncias

perigosas í 1 ), com a redacção que lhe foi dada pela Directiva 79 / 831 / CEE do Conselho (2).
( 1 ) JO n? L 196 de 16. 8 . 1967, p. 1 .
(2) JO n? L 259 de 15 . 10. 1979 , p. 10.
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2. No que respeita à atribuição das características «cancerígeno», «teratogénico» e «mutagénico», e face ao

estado actual dos conhecimentos, existepa dados suplementares no guia de classificação e de rotulagem do
anexo VI (parte II D ) da Directiva 67 / 548 /CEE , com a redacção que lhe foi dada pela Directiva
83 /467/ CEE da Comissão (*).
Métodos de ensaio

Os métodos de ensaio têm por objectivo conferir um significado específico às definições referidas , no
anexo III .

Os métodos a utilizar são os descritos no anexo V da Directiva 67 / 548 / CEE , com a redacção que lhe foi dada

pela Directiva 84 / 449 /CEE da Comissão (2), ou pelas directivas posteriores da Comissão que adaptam a
Directiva 67 / 548 / CEE ao progresso técnico. Esses métodos, por sua vez, baseiam-se nos trabalhos e
recomendações dos organismos internacionais competentes, em especial da Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Económicos ( OCDE ).

( 1 ) JO n? L 2^/ de 16 . 9 . 1983 , p. 1 .
(2) JO n? L 251 de 19 . 9 . 1984 , p. 1 .
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DECISÃO DO CONSELHO
de 12 de Dezembro de 1991

relativa à conclusão da alteração do protocolo de Montreal relativo às substâncias que
empobrecem a camada de ozónio, adoptada em Junho de 1990, em Londres, pelas partes no
protocolo
( 91 / 690 / CEE )

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo
1309S ,

Considerando que os dados científicos mais recentes indi
cam que, para uma protecção eficaz da camada de ozónio,
é necessário um controlo mais rigoroso dos clorofluorcar
bonetos e halons que o previsto pelo protocolo de Mont
real ; que os mesmos dados indicam que devem ser previstos
controlos suplementares relativamente a todos os outros
clorofluorcarbonetos totalmente halogenados, ao tetra
cloreto de carbono e ao 1,1,1-tricloroetano ;

Tendo em conta a proposta da Comissão (*),

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),

Considerando que, em Junho de 1990 , foram adoptadas
em Londres uma alteração e uma adaptação do protocolo
de Montreal que estabelecem estes controlos, e que so
mente a alteração necessita de ser aprovada;

Considerando que está demonstrado que o prosseguimen
to, aos níveis actuais, das emissões de substâncias que dimi

Considerando que, para a protecção , promoção e melhoria
do ambiente, é necessário iniciar a aplicação da alteração
do protocolo de Montreal, que se baseia no princípio de
uma acção preventiva com vista a evitar novos danos da

nuem o ozónio provoca prejuízos importantes na camada
de ozónio; que existe um consenso internacional sobre a

poníveis por ocasião da sua adopção;

camada de ozónio e nos dados científicos e técnicos dis

necessidade de reduzir consideravelmente quer a produção
quer o consumo de tais substâncias ; que as Decisões
80/ 372 / CEE (4) e 82 / 795 / CEE (5 ) prevêem controlos de
efeito limitado e abrangem apenas duas dessas substâncias
(CFC 11 e CFC 12);

Considerando que a Comunidade e todos os seus
Estados-membros assinaram a convenção de Viena relativa
à protecção da camada de ozónio , a seguir denominada
«convenção de Viena»;
Considerando que, em 16 de Setembro de 1987 , foi
negociado e adoptado um protocolo adicional à convenção
de Viena, o protocolo de Montreal relativo às substâncias
que empobrecem a camada de ozónio , a seguir denomi
nado «protocolo de Montreal»; que esse protocolo foi assi
nado pela Comunidade e por todos os seus Estados
-membros;

Considerando que, face às suas responsabilidades em maté
ria de ambiente e trocas comerciais , a Comunidade apro
vou a convenção de Viena e o protocolo de Montreal
através da Decisão 86 / 540 / CEE (6 ):
( 1 ) JO n? C 11 de 17. 1 . 1991 , p . 19 .

(2) JO n? C 280 de 28 . 10. 1991 , p. 29 .
(*) JO n? C 120 de 6. 5 . 1991 , p . 14 .
(4) JO n? L 90 de 3 . 4 . 1980, p . 45 .

(*) JO n? L 329 de 25 . 11 . 1982, p . 29 .
(«) JO n? L 297 de 31 . 10 . 1988 , p. 8 .

Considerando que, para esse efeito, a Comunidade deverá
aprovar a referida alteração;
Considerando, nomeadamente , que é necessário que a
Comunidade aprove a alteração do protocolo de Montreal
porque algumas da suas disposições só poderão ser apreci
adas

se

a

Comunidade

e

todos

os

seus

Estados

-membros procederem à sua aprovação ;

Considerando que , a fim de permitir a observância adequa
da de todas as obrigações decorrentes dessa alteração , é
necessária igualmente a sua aprovação por parte de todos
os Estados-membros ;

Considerando que todos os Estados-membros deverão con
cluir , no mais breve prazo, os processos respectivos de
ratificação da referida alteração , a fim de permitirem o
depósito, tanto quanto possível simultâneo, dos instrumen
tos de aprovação , aceitação ou ratificação pela Comuni
dade e pelos Estados-membros ,
ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO :

Artigo 1 ?

É aprovada, em nome da Comunidade, a alteração do
protocolo de Montreal relativo às substâncias que empo
brecem a camada de ozónio .
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Os Estados-membros informarão a Comissão , se possível
antes de 15 de Dezembro de 1991 , da sua decisão de

Os textos originais em árabe, chinês, espanhol , francês ,
inglês e russo são igualmente autênticos.
Artigo 2?

ratificação ou da datá prevista de conclusão dos processos
de ratificação respectivos. A Comissão , em cooperação

com os Estados-membros, fixará , para a Comunidade e os
Estados-membros que estejam prontos para esta operação ,
uma data para o depósito simultâneo dos instrumentos, a
qual deverá ser, se possível, anterior a 31 de Dezembro de
1991 .

O presidente do Conselho depositará o acto de aprovação
da alteração do protocolo de Montreal, em nome da
Comunidade, junto do secretário-geral das Nações Unidas,
nos termos das disposições conjuntas do artigo 13? da
convenção de Viena e do artigo 2? da alteração do proto
colo de Montreal .

Artigo 4o.

Os Estados-membros são destinatários da presente deci
são .

Artigo 3?
Feito em Bruxelas , em 31 de Dezembro de 1991 .

Os Estados-membros adoptarão as medidas necessárias
para permitirem o depósito , tanto quanto possível simultâ
neo e antes de 31 de Dezembro de 1991 , dos instrumentos

Pelo Conselho

de ratificação, aceitação ou aprovação da alteração do
protocolo de Montreal pela Comunidade e pelos seus

O Presidente

Estados-membros .

J. G. M. ALDERS
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(Tradução CEE)

ALTERAÇÃO DO PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO ÀS SUBSTÂNCIAS
QUE EMPOBRECEM A CAMADA DE OZÓNIO
Artigo 1°.: ALTERAÇÃO
A.

Preâmbulo

1 . O sexto parágrafo do preâmbulo do protocolo passa a ter a seguinte redacção:
«DETERMINADAS a proteger a camada de ozónio, tomando medidas de precaução para regular
equitativamente as emissões globais totais de substâncias que a empobrecem, com o objectivo
final de as eliminar em função da evolução dos conhecimentos científicos e tendo em conta
considerações técnicas e económicas, bem como as necessidades de desenvolvimento dos países
em desenvolvimento .».

2. O sétimo parágrafo do preâmbulo do protocolo passa a ter a seguinte redacção:

«RECONHECENDO que se impõem disposições especiais para satisfazer as necessidades dos
países em desenvolvimento , incluindo a concessão de recursos financeiros suplementare e o
acesso a tecnologias adequadas, tendo em conta o facto de que a dimensão dos fundos
necessários é previsível e de que esses fundos são susceptíveis de contribuir para uma diferença
substancial na capacidade mundial de fazer face ao problema cientificamente demonstrado da
diminuição do ozónio e dos seus efeitos nocivos.».

3 . O nono parágrafo do preâmbulo do protocolo passa a ter a seguinte redacção:

«CONSIDERANDO a importância da promoção da cooperação internacional em matéria de
investigação, desenvolvimento e transferência de tecnologias alternativas relativas ao controlo e
redução das emissões de substâncias que diminuem a camada de ozónio, tendo especialmente
em conta as necessidades dos países em desenvolvimento .».

B. Definições
1 . O n? 4 do artigo 1? do protocolo passa a ter a seguinte redacção :

«4. Por "substância regulamentada" entende-se qualquer substância do anexo A ou do anexo
B do presente protocolo, quer se apresente isolada ou numa mistura. A definição inclui os
isómeros de tais substâncias, salvo indicação contrária no anexo respectivo, excluindo qualquer
substância ou mistura regulamentada existente num produto fabricado, distinto do recipiente
utilizado para o transporte ou armazenagem dessa substância.».
2. O n? 5 do artigo 1? do protocolo passa a ter a seguinte redacção:

«5 . Por "produção" entende-se a quantidade de substâncias regulamentadas produzidas,
menos a quantidade destruída por tecnologias que deverão ser aprovadas pelas partes e menos a
quantidade inteiramente utilizada como matéria-prima no fabrico de outros produtos químicos.
A quantidade reciclada e reutilizada não deve ser considerada "produção".».
3 . Adite-se o seguinte número ao artigo 1? do protocolo:

«9. Por "substância de transição" entende-se qualquer substância do anexo C do presente
protocolo, quer se apresente isolada ou numa mistura. A definição inclui os isómeros de tais
substâncias, salvo indicação contrária no anexo C, excluindo qualquer substância ou mistura
de transição existente num produto fabricado, distinto do recipiente utilizado para o transporte
ou armazenagem dessa substância .».
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C. N? 5 do artigo 2?

O n? 5 do artigo 2? do protocolo passa a ter a seguinte redacção:

«5 . Qualquer parte pode transferir para outra parte, por um ou diversos períodos de
regulamentação, uma fracção do seu nível calculado de produção indicado nos artigos 2?A a
2?E , desde que o total combinado dos níveis calculados de produção das partes em causa, no
que respeita a qualquer grupo de substâncias regulamentadas, não exceda os limites de
produção estabelecidos nesses artigos para esse grupo. Tal transferência de produção deverá ser
notificada ao secretariado por cada uma das partes interessadas, com indicação das condições
dessa transferência e do período em que deverá ser aplicável.».
D. N? 6 do artigo 2?

Antes da expressão «substâncias regulamentadas», logo que esta seja mencionada pela primeira
vez , insiram-se as seguintes palavras no n? 6 do artigo 2°:
« anexo A ou anexo B ».

E. N? 8 , alínea a), do artigo 2?

Após a expressão «presente artigo», sempre que esta seja mencionada no n? 8 , alínea a), do
artigo 2? do protocolo , aditem-se as seguintes palavras :
«e artigos 2?A a 2?E ».
F. N? 9, alínea a), subalínea i), do artigo 2?

No n? 9 , alínea a), subalínea i), do artigo 2? do protocolo, aditem-se as seguintes palavras após
« anexo A»:
«e / ou anexo B».

G. N? 9, alínea a), subalínea ii), do artigo 2?

Suprimam-se as seguintes palavras do n? 9, alínea a), subalínea ii), do artigo 2? do protocolo:
«relativamente aos níveis de 1986 .»

H. N? 9, alínea c), do artigo 2?

Suprimam-sé as seguintes palavras do n? 9 , alínea c), do artigo 2? do protocolo:

«que representem pelo menos 50 % do consumo total de substâncias regulamentadas pelas
partes»,

substituindo-as pelas seguintes:

«que representem a maioria das partes referidas no n? 1 do artigo 59, presentes e participando
na votação, e a maioria das partes não referidas no n? 1 do artigo 5?, presentes e participando
na votação».

I. N? 10, alínea b), do artigo 2?

Suprima-se o n? 10, alínea b), do artigo 2? do protocolo e transforme-se em n? 10.
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J. N? 11 do artigo 2?

Após a expressão «presente artigo», quando esta for mencionada no n? 11 do artigo 2? do
protocolo , aditem-se as seguintes palavras:
«e artigos 2?A a 2?E .»

K. Artigo 2?C: outros CFC totalmente halogenados

Aditem-se os seguintes números ao protocolo, que constituirão o artigo 2?C:
«Artigo 2°.C

Outros CFC totalmente halogenados

1 . No período de doze meses com início em 1 de Janeiro de 1993 e em cada período
subsequente de doze meses, cada parte deverá garantir que o nível calculado respectivo de
consumo das substâncias regulamentadas do grupo I do anexo B não exceda, anualmente,
oitenta por cento do seu nível calculado de consumo em 1989 . Cada parte produtora de uma
ou diversas dessas substâncias deverá garantir, nos mesmos períodos, que o nível calculado
respectivo de produção destas substâncias não exceda, anualmente, oitenta por cento do seu
nível calculado de produção em 1989 . Porém, a fim de satisfazer as necessidades internas
fundamentais das partes referidas no n? 1 do artigo 59, o seu nível calculado de produção
poderá exceder esse limite até dez por cento do nível calculado respectivo de produção em
1989 .

2 . No período de doze meses com início em 1 de Janeiro de 1997 e em cada período
subsequente de doze meses, cada parte deverá garantir que o nível calculado respectivo de
consumo das substâncias regulamentadas do grupo I do anexo B não exceda, anualmente,
quinze por cento do seu nível calculado de consumo em 1989 . Cada parte produtora de uma ou
diversas dessas substâncias deverá garantir, nos mesmos períodos, que o nível calculado
respectivo de produção destas substâncias não exceda, anualmente, quinze por cento do seu
nível calculado de produção em 1989 . Porém, a fim de satisfazer as necessidades internas
fundamentais das partes referidas no n? 1 do artigo 5?, o seu nível calculado de produção
poderá exceder esse limite até dez por cento do nível calculado respectivo de produção em
1989 .

3 . No período de doze meses com início em 1 de Janeiro de 2000 e em cada período
subsequente de doze meses, cada parte deverá garantir que o nível calculado resepectivo de
consumo das substâncias regulamentadas do grupo I do anexo B seja reduzido a zero . Cada
parte produtora de uma ou diversas dessas substâncias deverá garantir, nos mesmos períodos,
que o nível calculado respectivo de produção destas substâncias seja reduzido a zero . Porém , a
fim de satisfazer as necessidades internas fundamentais das partes referidas no n? 1 do
artigo 5?, o seu nível calculado de produção poderá exceder esse limite até quinze por cento do
nível calculado de produção em 1989 .».
L. Artigo 2?D: tetracloreto de carbono

Aditem-se os seguintes números ao protocolo, que constituirão o artigo 2?D:
«Artigo 2?D
Tetracloreto de carbono

1 . No período de doze meses com início em 1 de Janeiro de 1995 e em cada período
subsequente de doze meses, cada parte deverá garantir que o nível calculado respectivo de
consumo da substância regulamentada do grupo II do anexo B não exceda , anualmente, quinze
por cento do seu nível calculado de consumo em 1989. Cada parte produtora dessa substância
deverá garantir , nos mesmos períodos , que o nível calculado respectivo de produção desta
substância não exceda, anualmente, quinze por cento do seu nível calculado de produção em
1989 . Porém, a fim de satisfazer as necessidades internas fundamentais das partes referidas no
n? 1 do artigo 5?, o seu nível calculado de produção poderá exceder esse limite até dez por
cento do nível calculado respectivo de produção em 1989 .

2 . No período de doze meses com início em 1 de Janeiro de 2000 e em cada período
subsequente de doze meses, cada parte deverá garantir que o nível calculado respectivo de
consumo da substância regulamentada do grupo II do anexo B sejá reduzido a zero. Cada parte
produtora dessa substância deverá garantir, nos mesmos períodos, que o nível calculado
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respectivo de produção desta substância seja reduzido a zero . Porém, a fim de satisfazer as
necessidades internas fundamentais das partes referidas no n? 1 do artigo 5?, o seu nível
calculado de produção poderá exceder esse limite até quinzè por cento do nível calculado
respectivo de produção em 1989 .».
M. Artigo 2?E: 1,1,1-tricloroetano (metilclorofórmio)

Aditem-se os seguintes números ao protocolo, que constituirão o artigo 2?E :
«Artigo 2°E
1,1,1 -tricloroetano (metilclorofórmio)

1 . No período de doze meses com início em 1 de Janeiro de 1993 e em cada período
subsequente de doze meses, cada parte deverá garantir que o nível calculado respectivo de
consumo da substância regulamentada do grupo III do anexo B não exceda, anualmente, o seu
nível calculado de consumo em 1989. Cada parte produtora dessa substância deverá garantir,
nos mesmos períodos, que o nível calculado respectivo de produção desta substância não
exceda, anualmente, o seu nível calculado de produção em 1989. Porém, a fim de satisfazer as
necessidades internas fundamentais das partes referidas no n? 1 do artigo 59, o seu nível
calculado de produção poderá exceder esse limite até dez por cento do nível calculado
respectivo de produção em 1989 .

2 . No período de doze meses com início em 1 de Janeiro de 1995 e em cada período
subsequente de doze meses, cada parte deverá garantir que o nível calculado respectivo de
consumo da substância regulamentada do grupo III do anexo B não exceda , anualmente ,
setenta por cento do seu nível calculado de consumo em 1989 . Cada parte produtora dessa
substância deverá garantir, nos mesmos períodos, que o nível calculado respectivo de produção
desta substância não exceda, anualmente, setenta por cento do seu nível calculado de consumo
em 1989 . Porém , a fim de satisfazer as necessidades internas fundamentais das partes referidas
no n? 1 do artigo 59, o seu nível calculado de produção poderá exceder esse limite até dez por
cento do nível calculado respectivo de produção de 1989.

3 . No período de doze meses com início em 1 de Janeiro de 2000 e em cada período
subsequente de doze meses, cada parte deverá garantir que o nível calculado respectivo de
consumo da substância regulamentada do grupo III do anexo B não exceda , anualmente, trinta
por cento do seu nível calculado de consumo em 1989 . Cada parte produtora dessa substância
deverá garantir, nos mesmos períodos, que o nível calculado respectivo de produção desta
substância não exceda, anualmente, trinta por cento do seu nível calculado de produção em
1989 . Porém, a fim de satisfazer as necessidades internas fundamentais das partes referidas no
n9 1 do artigo 59, o seu nível calculado de produção poderá exceder esse limite até dez por
cento do nível calculado respectivo de produção em 1989 .
4. No período de doze meses com início em 1 de Janeiro de 2005 e em cada período
subsequente de doze meses, cada parte deverá garantir que o nível calculado respectivo de
consumo da substância regulamentada do grupo III do anexo B seja reduzido a zero. Cada
parte produtora dessa substância deverá garantir, nos mesmos períodos, que o nível calculado
respectivo de produção desta substância seja reduzido a zero. Porém, a fim de satisfazer as
necessidade internas fundamentais das partes referidas no n? 1 do artigo 5?, o seu nível
calculado de produção poderá exceder esse limite até quinze por cento do nível calculado
respectivo de produção em 1989 .

5 . As partes deverão analisar, em 1992, a viabilidade de um calendário de reduções mais
rápido do que o estabelecido no presente artigo.».

N. Artigo 3?: cálculo dos níveis das substâncias regulamentadas
1 . No artigo 3? do protocolo , adite-se o seguinte após «artigos 2?».
«, 29A a 2?E ,».

2. Aditem-se as seguintes palavras após «anexo A», sempre que este seja mencionado no artigo 3?
do protocolo :
« ou anexo B».

V

N? L 377 / 34

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

31 . 12 . 91

O. Artigo 4?: regulamentação das trocas comerciais com os estados não partes no protocolo
1 . Os n?s 1 a 5 do artigo 4? passam a ter a seguinte redacção:
« 1 . A partir de 1 de Janeiro de 1990, cada uma das partes deverá proibir a importação das
substâncias regulamentadas do anexo A provenientes de qualquer estado que não seja parte no
presente protocolo.

IA. No prazo de um ano a contar da data da entrada em vigor do presente número, cada uma
das partes deverá proibir a importação das substancias regulamentadas do anexo B provenien
tes de qualquer estado que não seja parte no presente protocolo.
2 . A partir de 1 de Janeiro de 1993 , cada uma das partes deverá proibir a exportação de
quaisquer substâncias regulamentadas do anexo A para qualquer estado que não seja parte no
presente protocolo.

2A. Com início um ano após a data de entrada em vigor do ,presente número, cada uma das
partes deverá proibir a exportação de quaisquer substâncias regulamentadas do anexo B para
qualquer estado que não seja parte no presente protocolo.
3 . Em 1 de Janeiro de 1992, as partes elaborarão sob a forma de anexo uma lista de produtos
que contenham substâncias regulamentadas do anexo A, em conformidade com os processos
previstos no artigo 10? da convenção. As partes que não tenham levantado objecções ao anexo,
em conformidade com esses processos, deverão proibir, no prazo de um ano a contar da data
de entrada em vigor do anexo, a importação desses produtos de qualquer estado que não seja
parte no presente protocolo.
3A. No prazo de três anos a contar da data da entrada em vigor do presente número , as partes
elaborarão sob a forma de anexo uma lista de produtos que contenham substâncias regulamen
tadas do anexo B, em conformidade com os processos previstos no artigo 10? da convenção . As
partes que não tenham levantado objecções ao anexo, em conformidade com esses processos,
deverão proibir, no prazo de um ano a contar da data de entrada em vigor do anexo, a
importação desses produtos de qualquer estado que não seja parte no presente protocolo.

4. Em 1 de Janeiro de 1994, as partes determinarão a viabilidade da proibição ou limitação da
importação, a partir de estados que não sejam parte no presente protocolo, de produtos
fabricados com o auxílio de substâncias regulamentadas do anexo A , mas que não as
contenham. Se tal for considerado viável, as partes elaborarão sob a forma de anexo uma lista
desses produtos, em conformidade com os processos previstos no artigo 10? da convenção . As
partes que não tenham levantado objecções ao anexo, em conformidade com esses processos,
deverão proibir, no prazo de um ano a contar da data de entrada em vigor do anexo, a
importação desses produtos de qualquer estado que não seja parte no presente protocolo.
4A. No prazo de cinco anos a contar da data da entrada em vigor do presente número , as
partes determinarão a viabilidade da proibição ou limitação da importação , a partir de estados
que não sejam parte no presente protocolo, de produtos fabricados com o auxílio de
substâncias regulamentadas do anexo B, mas que não as contenham. Se tal for considerado
viável, as partes elaborarão sob a forma de anexo uma lista desses produtos, em conformidade
com os processos previstos no artigo 10? da convenção. As partes que não tenham levantado
objecções ao anexo, em conformidade com esses processos, deverão proibir ou limitar, no
prazo de um ano a contar da data de entrada em vigor do anexo, a importação desses produtos
de qualquer estado que não seja parte no presente protocolo.

5 . Cada uma das partes compromete-se, na medida do possível, a desencorajar a exportação ^
de tecnologias de produção e de utilização das substâncias regulamentadas para qualquer
estado que não seja parte no presente protocolo .».
2 . O n? 8 do artigo 4? do protocolo passa a ter a seguinte redacção :
« 8 . Não obstante as disposições do presente artigo , as importações referidas nos n?s 1 , IA, 3 ,

3A, 4 e 4A e as exportações mencionadas nos n?s 2 e 2A provenientes de ou destinadas a
qualquer estado que não seja parte no presente protocolo podem ser autorizadas se as partes
concluírem em reunião que esse estado está decidido a dar pleno cumprimento aos artigos 2?,
2?A a 2?E e ao presente artigo, tendo apresentado dados para esse efeito, como estabelecido no
artigo 7?».

3 . Adite-seo seguinte número ao artigo 4? do protocolo , que constituirá o n? 9 :

«9 . Para efeitos do presente artigo , a expressão "estado que não seja parte no presente

protocolo" designa, no que respeita a uma substância regulamentada específica, qualquer
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estado ou organização regional de integração económica que não tenha aceite ficar vinculado às
medidas de regulamentação em vigor para essa substância.».

P. Artigo 5?: situação especial dos países em desenvolvimento
O artigo 5? do protocolo passa a ter a seguinte redacção :

« 1 . Qualquer parte que constitua um país em desenvolvimento e cujo nível calculado anual de
consumo das substâncias regulamentadas do anexo A seja inferior a 0,3 quilograma per capita
na data de entrada em vigor do protocolo no que lhe diz respeito ou em qualquer data posterior
até 1 de Janeiro de 1999 é autorizada a adiar o cumprimento das medidas de regulamentação
fixadas nos artigos 2?A a 2?E por dez anos, a fim de satisfazer as suas necessidades internas
fundamentais .

2 . Porém , qualquer parte referida no n? 1 do presente artigo não deverá exceder um nível
calculado anual de consumo das substâncias regulamentadas do anexo A de 0,3 quilograma per
capita nem um nível calculado anual de consumo das substâncias regulamentadas do anexo B
de 0,2 quilograma per capita .
3 . Por ocasião da execução das medidas de regulamentação enunciadas nos artigos 2?A a 2?E ,
qualquer parte referida no n? 1 do presente artigo será autorizada a utilizar:

a) No que respeita às substâncias regulamentadas do anexo A, a média do seu nível calculado
anual de consumo para o período de 1995 a 1997, inclusive, ou um nível calculado de
consumo de 0,3 quilograma per capita , tomando-se por base o valor menos elevado, a fim
de determinar se dá cumprimento às medidas de regulamentação;

b) No que respeita às substâncias regulamentadas do anexo B, a média do seu nível calculado
anual de consumo para o período de 1998 a 2000 , inclusive, ou um nível calculado de
consumo do 0,2 quilograma per capita , tomando-se por base o valor menos elevado, a fim
de determinar se dá cumprimento às medidas de regulamentação.

4 . Se qualquer parte referida no n? 1 do presente artigo não se considerar em condições, em
qualquer ocasião anterior ao facto de as obrigações decorrentes das medidas de regulamentação
expressas nos artigos 2?A a 2?E se lhe tornarem aplicáveis, de obter um abastecimento
adequado de substâncias regulamentadas, pode notificar essa situação ao secretariado. O
secretariado enviará imediatamente uma cópia dessa notificação às partes, que analisarão o
assunto na sua próxima reunião e decidirão a acção adequada a adoptar.
5 . O desenvolvimento da capacidade de cumprimento das obrigações das partes referidas no
n? 1 do presente artigo com vista à observância das medidas de regulamentação expressas nos
artigos 2?A a 2?E e a sua execução por essas mesmas partes dependerão da aplicação efectiva
da cooperação financeira prevista no artigo 10? e da transferência de tecnologia prevista no
artigo 10?A .

6. Qualquer parte referida no n? 1 do presente artigo pode, em qualquer ocasião, notificar o
secretariado por escrito de que, após ter adoptado todas as medidas possíveis, não se considera
em condições de aplicar uma ou todas as obrigações expressas nos artigos 2?A a 2?E , devido à
execução inadequada dos artigos 10? e 10?A. O secretariado enviará imediatamente uma cópia
da notificação às partes, que analisarão o assunto na sua próxima reunião, tendo devidamente
em conta o n? 5 do presente artigo, e decidirão a acção adequada a adoptar.

7. No período compreendido entre a notificação e a reunião das partes, durante o qual deverá
ser decidida a acção adequada referida no n? 6 supra, ou por um período mais longo, se a
reunião das partes assim o decidir, os procedimentos mencionados no artigo 8? por não
conformidade não deverão ser invocados contra a parte que apresentou a notificação .

8 . Uma reunião das partes analisará, o mais tardar em 1995 , a situação das partes referidas
no n? 1 do presente artigo , incluindo a execução efectiva da cooperação financeira e a
transferência de tecnologia a seu favor, e adoptará as revisões . consideradas necessárias
relativamente ao calendário das medidas de regulamentação aplicáveis a essas partes .

N? L 377 / 36

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

9 . As decisões das partes referidas nos n?s 4, 6 e 7 do presente artigo serão adoptadas em
conformidade com o mesmo processo aplicável à tomada de decisões do artigo 10?».

Q. Artigo 6?: avaliação e exame das medidas de regulamentação

Aditem-se as seguintes palavras após «artigo 2?» no artigo 6? do protocolo:
«e nos artigos 2?A a 2?E e a situação da produção, importações e exportações das substâncias
de transição do grupo I do anexo C. ».

R. Artigo 7?: comunicação dos dados

O artigo 7? do protocolo passa a ter a seguinte redacção:
«1 . Cada uma das partes comunicará ao secretariado, no prazo de três meses a contar da data
em que se tornou parte no protocolo, dados estatísticos relativos à sua produção , importações e
exportações de cada uma das substâncias regulamentadas do anexo A para o ano de 1986 ou as
melhores estimativas possíveis desses dados, no caso de estes não se encontrarem disponíveis.

2. Cada um das partes comunicará ao secretariado dados estatísticos relativos à sua produção,
importações e exportações de cada uma das substâncias regulamentadas do anexo B e de cada
uma das substâncias de transição do grupo I do anexo C para o ano de 1989 ou as melhores
estimativas, possíveis desses dados, no caso de estes não se encontrarem disponíveis, o mais
tardar três meses após a data em que as disposições expressas no protocolo relativamente às
substâncias do anexo B entrarem em vigor para essa parte.
3 . Cada uma das partes comunicará ao secretariado dados estatísticos referentes à sua
produção anual (como definido no n? 5 do artigo 1?) e, separadamente:
— às quantidades utilizadas como matérias-primas ,

— às quantidades destruídas por tecnologias aprovadas pelas partes,
— às importações e exportações para as partes e não partes, respectivamente,

de cada uma das substâncias regulamentadas incluídas nos anexos A e B, bem como das
substâncias de transição do grupo I do anexo C , relativamente ao ano no decurso do qual as
disposições respeitantes às substâncias do anexo B entraram em vigor para essa parte e a cada
ano subsequente. Esses dados deverão ser comunicados o mais tardar nove meses após o final
do ano a que se referem.
4. No que se refere às partes reguladas pelo disposto no n? 8 , alínea a), do artigo 2?, as
exigências dos n?s 1 , 2 e 3 do presente artigo respeitantes a dados estatísticos relativos a
importações e exportações serão satisfeitas se a organização regional de integração económica
em causa proporcionar dados referentes a importações e exportações entre a organização e
estados que não sejam seus membros.».

S. Artigo 9?: investigação, desenvolvimento, sensibilização do público e troca de informações
O n? 1 , alínea a), do artigo 9? do protocolo passa a ter a seguinte redacção:

«a) Às melhores tecnologias destinadas a melhorar o confinamento, recuperação, reciclagem ou
destruição de substâncias regulamentadas e de transição ou a reduzir, por outros meios, as
emissões destas substâncias ;».

T. Artigo 10?: mecanismo financeiro
O artigo 10? do protocolo passa a ter a seguinte redacção:
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«Artigo 10?
Mecanismo financeiro

1 . As partes elaborarão um mecanismo de concessão de cooperação financeira e técnica,
incluindo a transferência de tecnologias, às partes referidas no n? 1 do artigo 59 do presente
protocolo, a fim de lhes permitir dar cumprimento às medidas de regulamentação estabelecidas
nos artigos 29A a 2?E do protocolo. Esse mecanismo, que será financiado por contribuições
complementares a outras transferências financeiras para as partes, cobrirá todos os custos
adicionais aprovados relativamente a essas partes , a fim de lhes permitir dar cumprimento às
medidas de regulamentação do protocolo . Uma lista indicativa das categorias de custos
adicionais será decidida em reunião das partes .
2. O mecanismo criado no n? 1 incluirá um fundo multilateral , podendo abranger igualmente
outros meios de cooperação multilateral , regional e bilateral.
3.

O fundo multilateral deverá :

a) Cobrir, numa base de subvenção ou de concessão, consoante o caso, e em conformidade
com critérios a decidir pelas partes , os custos adicionais aprovados;
b) Financiar funções de compensação financeira , a fim de:
i) auxiliar as partes referidas no n? 1 do artigo 59, através de estudos específicos dos países
e outro tipo de cooperação técnica, a identificar as suas necessidades de cooperação;

ii) facilitar a cooperação técnica , de modo a satisfazer as necessidades identificadas;
iii) divulgar, como previsto no artigo 9?, informações e materiais pertinentes e organizar
seminários, sessões de formação e outras actividades afins a favor das partes que
constituam países em desenvolvimento ; e

iv) facilitar e acompanhar outros tipos de cooperação multilateral , regional e bilateral à
disposição das partes que constituam países em desenvolvimento;
c) Financiar os serviços de secretariado do fundo multilateral e os custos de apoio respecti
vos .

4. O fundo multilateral funcionará sob a autoridade das partes, que decidirão a política global
respectiva .

5 . As partes instituirão um comité executivo para desenvolver e acompanhar a execução de
políticas operacionais específicas, orientações e acordos administrativos, incluindo o dispêndio
de recursos, para efeitos da prossecução dos objectivos do fundo multilateral. O comité
executivo desempenhará as suas tarefas e responsabilidades, especificadas nas competências
que lhe são atribuídas pelas partes, com a cooperação e o apoio do Banco Internacional para a
Reconstrução e o Desenvolvimento (Banco Mundial), do programa das Nações Unidas para o
ambiente, do programa das Nações Unidas para o desenvolvimento ou de outros organismos
adequados dependentes dos seus domínios de competência respectivos. Os membros do comité
executivo, que serão seleccionados com base numa representação equilibrada das partes
referidas e não referidas no n? 1 do artigo 59, são nomeados pelas partes.
6. O fundo multilateral será financiado por contribuições das partes não referidas no n9 1 do
artigo 59 , em moeda convertível ou , em determinadas circunstâncias , em espécie e/ ou em
moeda nacional, com base na escala de avaliação das Nações Unidas. Serão incentivadas
contribuições de outras partes. A cooperação bilateral e, em casos especiais aprovados por
decisão das partes, a cooperação regional, até determinada percentagem e de forma compatível

com quaisquer critérios a definir por decisão das partes, podem ser consideradas uma
contribuição para o fundo multilateral, desde que tais cooperações, no mínimo:
a) Se destinem estritamente a dar cumprimento ao disposto no presente protocolo ;
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b) Concedam recursos suplementares; e

c) Dêem cobertura aos custos adicionais aprovados.

7. As partes decidirão o orçamento do programa do fundo multilateral relativamente a cada
exercício financeiro e a percentagem de contribuições das partes individuais para este.

8 . Os recursos do fundo multilateral serão despendidos de acordo com a parte beneficiária.
9 . Sempre que possível, as decisões das partes referidas no presente artigo serão adoptadas por
consenso. Se todos os esforços com vista a um consenso tiverem sido esgotados e não tiver sido
obtido qualquer acordo, as decisões serão adoptadas por uma maioria de dois terços dos votos
das partes presentes e participando na votação, maioria essa que representa a maioria das
partes referidas no n? 1 do artigo 5? presentes e participando na votação e a maioria das partes
não referidas no n? 1 do artigo 5? presentes e participando na votação .

10. O mecanismo financeiro estabelecido no presente artigo não prejudica quaisquer futuros
acordos que possam concluir-se relativamente a outros problemas de ambiente.».
U. Artigo 10?A: transferência de tecnologias
Adite-se o presente artigo ao protocolo, que constituirá o artigo 10?A:
«Artigo 10?A

Transferência de tecnologias
Cada uma das partes adoptará todas as medidas possíveis, compatíveis com os programas
apoiados pelo mecanismo financeiro , para garantir que:

a) Sejam transferidos para as partes referidas no n? 1 do artigo 5?, no mais breve prazo, os
melhores produtos de substituição disponíveis e tecnologias respectivas, com uma garantia
de segurança para o ambiente; e
b ) As transferências referidas na alínea a) se efectuem nas condições mais favoráveis e
equitativas.».

V. Artigo 119: reuniões das partes

O n? 4, alínea g), do artigo 11? do protocolo passa a ter a seguinte redacção:
«g) Avaliar, em conformidade com o artigo 6?, as medidas de regulamentação e a situação
respeitante às substâncias de transição;».

W. Artigo 17?: partes cuja adesão se verifique após a entrada em vigor
Aditem-se as seguintes palavras após «e do» no artigo 17?:
«artigos 2?A a 2?E , e».

X. Artigo 19?: denúncia -

O artigo 19? do protocolo passa a ter a seguinte redacção:

«Cada uma das partes pode denunciar o presente protocolo em qualquer ocasião, por notificação
escrita enviada ao depositário, quatro anos após ter assumido as obrigações especificadas no n? 1
do artigo 2?A. Tal denúncia entrará em vigor no termo do prazo de um ano após a data da sua
recepção pelo depositário ou em qualquer data posterior susceptível de ser especificada na
notificação da denúncia .».
Y. Anexos

Aditem-se os seguintes anexos ao protocolo :
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«Anexo B

SUBSTÂNCIAS REGULAMENTADAS
Substância

Grupo

Potencial de diminuição
do ozónio

Grupo I

CF3C1
C2FC15
C2F2CI4
C3FCI7
C3F2C16
C3F3CI5
C3F4C14
ÇJF5Cl3
C3F7C1
Grupo II
CC14
Grupo III
C2H3C13 (♦)

(CFC - 13 )
(CFC-111 )
( CFC-112 )
( CFC-2J1 )
(CFC-212)
( CFC-213 )
( CFC-214
( CFC-215 )
(CFC-216)
(CFC-217)

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Tetracloreto de carbono

1,1

1,1,1-tricloroetano (metilclorofórmio)

0,1

I

(*) Esta fórmula não se refere ao 1 ,1 ,2-tricloroetano.

Anexo C

SUBSTÂNCIAS DE TRANSIÇÃO
Substância

Grupo

Grupo I

CHFC12
CHF2C1
CH2FC1
C2HFC14
C2HF2CI3
C2HF3CI2
C2HF4CI
C2H2FCI3
C2H2F2CI2
C2H2F3CI
C2H3FCI2
C2H3F2CI
C2H4FCI
C3HFCI6
C 3 HF ,C1C

C3HF3CI4
C3HF4CI3
C3HF5CI2
C3HF6CI
C3H2FCI5
C3H2F2CI4
C3H2F3CI3
C3H2F4C12
C3H2F5CI
C3H3FCI4
C3H3F2CI3
C3H3F3CI2
C3H3F4CI
C3H4FCI3
C3H4F2CI2
C3H4F3CI
C3HSFCI2
C3H5F2CI
C3H6FCI

(HCFC-21 )
(HCFC-22 )
(HCFC-31 )
(HCFC-121 )
(HCFC-122 )
(HCFC-123 )
(HCFC-124 )
(HCFC-131 )
(HCFC-132 )
(HCFC-133 )
(HCFC-141 )
(HCFC-142 )
(HCFC-151 )
(HCFC-221 )
(HCFC-222 )
(HCFC-223 )
(HCFC-224 )
(HCFC-225 )
(HCFC-226 )
(HCFC-231 )
(HCFC-232)
(HCFC-233 )
(HCFC-234 )
(HCFC-235 )
(HCFC-241 )
(HCFC-242 )
(HCFC-243 )
(HCFC-244 )
(HCFC-251 )
(HCFC-252 )
(HCFC-253 )
(HCFC-261 )
(HCFC-262 )
(HCFC-271 )»
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Artigo 2o.: ENTRADA EM VIGOR

1 . A presente alteração entrará em vigor em 1 de Janeiro de 1992, desde que tenham sido
depositados pelos estados ou organizações regionais de integração económica partes no protocolo
de Montreal relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozónio pelo menos vinte
instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação da alteração. Na eventualidade de esta
condição não se encontrar preenchida nessa data, a alteração entrará em vigor no nonagésimo dia a
seguir à data em que esta tiver sido preenchida.
2. Para efeitos do n? 1 , qualquer instrumento depositado por uma organização regional de
integração económica não deverá ser considerado adicional aos instrumentos depositados por
estados membros dessa organização .
3 . Após a entrada em vigor da presente alteração como previsto no n? 1 , esta entrará em vigor
para as restantes partes no protocolo no nonagésimo dia a seguir à data de depósito do seu
instrumento de ratificação , aceitação ou aprovação .
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DECISÃO DO CONSELHO
de 12 de Dezembro de 1991

que adopta um programa destinado a estabelecer um mercado interno de serviços da
informação
( 91 / 691 / CEE )

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo
235?,

Tendo em conta a proposta da Comissão 0 ),

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3),

Considerando que , devido à importância económica da
informação, a criáção de um mercado interno dos serviços
de informação é um elemento indissociável do reforço do
mercado interno até ao final de 1992 ;

Considerando que os resultados iniciais de aplicação do
plano de acção para a criação de um mercado de serviços
de informação , adoptado pela Decisão 88 / 524 / CEE (4),
evidenciam a necessidade de criar um programa comple
mentar;

Considerando que existem numerosos obstáculos jurídicos ,
administrativos, fiscais e técnicos à criação de um mercado
interno da informação que entravam a criação de novos
serviços provocando, em alguns casos, distorções de con
corrência;

Considerando que o desenvolvimento dos recursos de
informação e dos serviços à base de informação exige a
utilização de novas tecnologias em matéria de cooperação
europeia;

pequenas e médias empresas (PME ) e nas regiões menos
favorecidas da Comunidade, merecem particular atenção;
Considerando que convém dispor dos meios adequados
para informar as PME do programa e para incitar a sua
participação neste último;
Considerando que os diferentes ritmos de desenvolvimento
do fornecimento e da utilização dos serviços de informação
entre Estados-membros merecem uma atenção especial , na
perspectiva da coesão interna da Comunidade e do funcio
namento do mercado interno;

Considerando que a parte do montante estimado necessário
destinado a financiar os projectos-piloto e os de demonstra
ção pode nomeadamente servir para atrair eventuais fontes
de financiamento complementares fornecidas pelos parcei
ros interessados, exercendo assim um efeito multiplicador
sobre a evolução do mercado europeu dos serviços de
informação ;
Considerando que todas as políticas do mercado da infor
mação devem ser complementares das outras iniciativas
comunitárias em curso , nomeadamente no domínio das
telecomunicações;

Considerando que há que prever um programa com a
duração de quatro anos;

Considerando que se estima em 64 milhões de ecus o
montante necessário para a implementação deste progra
ma; que, para o período de 1991 / 1992, no âmbito das
perspectivas financeiras actuais, se estima em 21,6 milhões
de ecus o montante considerado necessário ;

embora forte em determinados sectores do mercado da

Considerando que os montantes a autorizar para financiar
o programa no período posterior ao ano orçamental de

informação, deve ser reforçada noutros sectores, evitan
do-se contudo quaisquer distorções de concorrência;

rio em vigor ;

Considerando que a competitividade da Comunidade,

Considerando que a necessidade de uma simplificação de
processos e de uma harmonização no domínio do acesso às
bases de dados deverá ser analisada prioritariamente;
Considerando que as necessidades e as exigências legítimas
dos utentes dos serviços de informação, nomeadamente nas
(!)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n? C 53 de 28 . 2. 1991 , p. 65.
n? C 240 de 16. 9. 1991 , p. 220.
n? C 159 de 17. 6. 1991 , p. 16.
n? L 288 de 21 . 10. 1988 , p. 39 . ,

1992 deverão inscrever-se no quadro financeiro comunitá

Considerando que, para a adopção da presente decisão, o
Tratado não prevê outros poderes para além dos do ar
tigo 235?,

DECIDE :

Artigo 1 ?

É criado um programa com os seguintes objectivos:
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1 . Estabelecer um mercado interno dos serviços de infor
mação ;

2 . Identificar os pontos fortes e fracos dos serviços de
informação existentes na Comunidade e estimular e
reforçar a competitividade dos fornecedores europeus
de serviços de informação;

3 . Proijiover a utilização de serviços de informação avan
çados;
4 . Reforçar a cooperação europeia com vista a chegar a
uma política comunitária de serviços de informação que
preste especial atenção às PME , às dissimetrias existen
tes entre as diversas regiões e ao atraso das regiões
menos favorecidas da Comunidade;
5 . Explorar os resultados fornecidos por outros progra
mas comunitários ou nacionais e com o objectivo de
reforçar o mercado dos serviços de informação.

Artigo 2?

Para a realização dos objectivos previstos no artigo 1?,
serão desencadeadas , sob a responsabilidade da Comissão e
nos termos do anexo I e das modalidades de implementa
ção do programa previsto no anexo II , as seguintes

4 . A participação financeira da Comunidade em cada
acção será, numa base de custos participados, normalmen
te , de 50 % .

Artigo 4.

1 . A Comissão é responsável pela implementação do

programa. É assistida por um comité de natureza consulti
va composto por representantes dos Estados-membros e
presidido pelo representante da Comissão.
2. O representante da Comissão submete à apreciação do
comité um projecto de medidas a tomar. O comité emite o
seu parecer sobre esse projecto num prazo que o presidente
pode fixar em função da urgência da questão em causa , se
necessário procedendo a uma votação.
3 . Esse parecer deve ser exarado em acta; além disso,
cada Estado-membro tem o direito de solicitar que a sua
posição conste da acta.
4 . A Comissão tomará na melhor conta o parecer emitido

pelcL comité. O comité será por ela informado do modo
como tomou em consideração o seu parecer.

acções:

1 . Melhoria da compreensão do mercado ;

2 . Eliminação dos entraves jurídicos , administrativos e
técnicos ;

3 . Reforço da facilidade de utilização e da cultura no
domínio da informação;
4 . Apoio a iniciativas estratégicas na área da informa
ção .

Nenhuma destas acções deverá constituir uma duplicação
dos trabalhos executados nestas áreas no âmbito de progra
mas comunitários ou nacionais .

Artigo 3?

1 . O programa tem uma duração de quatro anos .
2.

Estima-se em 64 milhões de ecus o montante necessário

para a execução do programa , dos quais 21,6 milhões de
ecus para o período de 1991 / 1992 no quadro das perspec
tivas financeiras para 1988 / 1992. Durante o período de
aplicação ulterior do programa, o montante deverá ser
inscrito no quadro financeiro comunitário em vigor.

3 . Na determinação das dotações disponíveis para cada
exercício, a autoridade orçamental terá em conta os
princípios de boa gestão referidos no artigo 2? do Regula
mento Financeiro aplicável ao orçamento geral das Comu
nidades Europeias.

Artigo 5.

1 . Não obstante o disposto no artigo 4?, ao estabeleci
mento do programa de trabalho anual para realizar as
linhas de acção referidas no anexo I, à repartição das
despesas orçamentais, à aplicação de um sistema de finan
ciamento mais flexível do que o convite à apresentação de
propostas, à tomada em consideração, em casos excepcio
nais, de propostas de projectos não solicitadas , ao apoio a
projectos da linha de acção 3 do anexo I e a iniciativas
estratégicas de informação que impliquem uma contribui
ção financeira da Comunidade superior a 500 000 ecus,

aplica-se o procedimento previsto nos n?s 2 e 3 do presente
artigo .

2. O representante da Comissão submete à apreciação do
comité um projecto das medidas a tomar. O comité emite o
seu parecer sobre este projecto num prazo que o presidente
pode fixar em função da urgência da questão em causa. O
parecer é emitido por maioria, nos termos dispostos no
n? 2 do artigo 148? do Tratado para a adopção das
decisões que o Conselho é convidado a tomar sob proposta
da Comissão . Nas votações no seio do comité, os votos dos
representantes dos Estados-membros estão sujeitos à pon
deração definida no mesmo artigo. O presidente não parti
cipa na votação .

,

3 . A Comissão adopta as medidas que são imediatamente
aplicáveis. Se, todavia, essas medidas não forem conformes
com o parecer do comité, serão imediatamente comunica
das ao Conselho pela Comissão. Nesse caso , a Comissão
difere a aplicação das medidas que tomou por um prazo de
três meses a partir da data da comunicação .
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O Conselho, deliberando por maioria qualificada, pode
tomar uma decisão diferente no prazo previsto no parágra

mercado dos serviços de informação, com vista a asso
ciá-los a toda ou a parte deste programa. A negociação

fo anterior.

desses acordos obedecerá ao critério do benefício mútuo .

Artigo 6?

A meio e no final do programa, e após análise do comité
referido no artigo 4?, a Comissão apresentará ao Parlamen
to Europeu e ao Conselho um relatório de avaliação
elaborado por peritos independentes sobre os resultados
obtidos com as acções previstas no artigo 2? e, com base
nestes resultados, poderá propor ajustamentos à orientação
do programa. O relatório anual do observatório europeu
do mercado da informação (OMI) e os relatórios regulares
do grupo consultivo jurídico serão igualmente submetidos
ao Parlamento Europeu , ao Conselho e ao Comité Econó

2. Antes de iniciar as negociações referidas no n? 1 , a
Comissão informará o Conselho da sua intenção de nego
ciar e das condições gerais dessas negociações. A Comissão
deverá tomar em consideração a opinião do Conselho .

Artigo 8?

A presente decisão produz efeitos a partir da data da sua
adopção .

mico e Social .

Feito em Bruxelas, em 12 de Dezembro de 1991 .
Artigo 7o.

1 . A Comissão está autorizada a negociar acordos com
países terceiros que participem no desenvolvimento do

Pelo Conselho
O Presidente

J. G. M. ALDERS
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ANEXO I

LINHAS DE ACÇÃO DO IMPACT 2

Linha de acção 1 :
1.1 .

melhorar a compreensão do mercado da informação

O observatório europeu do mercado da informação (OMI) pretende continuar e ampliar o âmbito das
suas actividades no sentido dé identificar os pontos fortes e fracos da competitividade da Comunidade
neste sector, de modo a manter as instituições comunitárias e os Estados-membros informados sobre a
orientação a dar às respectivas políticas de actuação. Durante a fase inicial do Impact, o OMI centrou as
suas investigações no fornecimento de serviços de bases de dados. Este organismo irá alargar o âmbito

das suas investigações aos mercados vizinhos no sector da edição, com especial atenção ao mercado da
imprensa comercial e financeira e das publicações científicas, técnicas e médicas. O OMI atribuirá uma
maior importância aos inquéritos aos utilizadores, por forma a adquirir um melhor conhecimento dos
meios através dos quais os utilizadores acedem à informação profissional de que necessitam e a
identificar as lacunas que requerem iniciativas comunitárias.
1.2 .

O OMI irá manter um inventário permanente das fontes de dados de mercado existentes. Irá basear-se
prioritariamente nestas fontes para adquirir os dados de que necessita para as suas investigações. Irá
lançar ou incentivar inquéritos adicionais quando os dados requeridos não existirem, forem incompletos
ou pouco fiáveis. Efectuará também investigações por sectores de modo a identificar aqueles que, no
âmbito do mercado da informação , não estão devidamente servidos ou que progridem lentamente,
embora sejam de importância estratégica para a Comunidade. Na sequência de reunião de trabalho
metodológica inicial, organizada em 1989 em colaboração com o Eurostat, o OMI irá apoiar os
esforços de metodologia a longo prazo necessários para a criação de uma estrutura conceptual que
permita a inclusão do sector dos serviços de informação nas estatísticas oficiais. Além disso , o OMI irá
encorajar a continuação do trabalho sobre as ciências de informação e a economia de informação , de
modo a incentivar o desenvolvimento de modelos e de instrumentos de previsão necessários para o
prognóstico das tendências do mercado da informação e para a avaliação do respectivo impacte no resto
da enconomia .

1.3 .

O OMI terá como objectivo completar as iniciativas dos Estados-membros, das empresas e de outros
organismos interessados no desenvolvimento do mercado da informação. As actividades do OMI serão,
consequentemente, realizadas em ligação com as iniciativas dos Estados-membros, das empresas do
sector privado e de outras organizações, não as substituindo. O OMI irá reforçar a sua rede de
correspondentes nacionais e melhorar as ligações com as associações europeias e nacionais existentes no
mercado da informação. Irá colaborar com associações e organizações de pesquisa competentes no
âmbito de projectos de custos partilhados. De modo a melhorar a sua documentação sobre o mercado
mundial de serviços de informação, o OMI procurará o intercâmbio de informação com organizações
não comunitárias adequadas, tais como o Database Promotion Center do Japão e a American
Information Industry Association .

1.4 .

Os resultados da análise do OMI serão amplamente divulgados aos utilizadores e à indústria através de
acordos para este fim celebrados com associações representativas e editoras especializadas. O OMI
elaborará um relatório anual dirigido ao Parlamento Europeu e ao Conselho, relativo à evolução geral
do mercado da informação.

Linha de acção 2 :

superar as barreiras administrativas e jurídicas

2.1 .

As acções a efectuar no âmbito do Impact 2 contribuirão para reforçar a sinergia do trabalho que está a
ser efectuado sobre problemas jurídicos de natureza horizontal {por exemplo, protecção da vida
privada, responsabilidade, propriedade intelectual , comprovação e autenticação de assinaturas electró
nicas) e propor iniciativas comunitárias específicas de determinados ramos do mercado dos serviços de
informação.

2.2 .

O primeiro tipo de trabalho contribuirá para melhorar a coordenação de iniciativas sectoriais sobre .
problemas jurídicos de natureza horizontal efectuadas no âmbito de diferentes programas. Para tal, a
Comissão reforçará a competência e os recursos documentais que adquiriu com a ajuda do grupo
consultivo jurídico (GCJ), de modo a fornecer aos Estados-membros e às instituições comunitárias um
acesso mais fácil aos documentos de refêrencia e à informação sobre o trabalho a decorrer em cada área .

Neste sentido , a Comissão examinará a possibilidade de estimular o desenvolvimento de uma base de
dados especializada; recorrerá à competência do GCJ para a preparação de iniciativas jurídicas
relacionadas com as novas tecnologias. Paralelamente, irá manter e reforçar a cooperação com o
Conselho da Europa e a OCDE em áreas de interesse comum .
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O segundo tipo de trabalho concentrar-se-á na contribuição para a preparação de actividades específicas
para determinados segmentos do mercado da informação. A Comissão examinará os problemas
jurídicos levantados pela execução das directrizes concebidas para reforçar a sinergia entre o . sector
público e o sector privado no âmbito do mercado da informação; irá elaborar propostas que visem
harmonizar as regras sobre e comercialização de arquivos de dados que estão na posse de entidades
públicas ou parapúblicas. Irá incentivar a elaboração de regras de conduta europeias e controlar a
aplicação da protecção de dados privados em relação à comercialização de determinados serviços de

bases de dados, tais como ficheiros de endereços e bancos de dados sobre crédito e solvência , delineará
directrizes comunitárias para harmonizar as condições de abertura ao público de serviços electrónicos de
informação e para fornecer a estrutura para acordos contratuais entre os diferentes intervenientes do
mercado em áreas como responsabilidade editorial , controlo de qualidade dos serviços , confidenciali
dade, utilização de bases de dados e , em especial , direitos das editoras.

2.4.

A composição do GCJ será alterada pela Comissão de modo a melhorar a participação no seu trabalho
das entidades públicas e dos intervenientes no mercado envolvidos, como complemento à participação
de peritos jurídicos independentes, especializados nos vários temas em análise.

2.5.

A Comissão realizará uma política activa de difusão de resultados do trabalho do GCJ, conjuntamente
com editoras especializadas, de modo a melhor informar os intervenientes dos seus direitos e
obrigações.

Linha de acção 3:

aumentar a convivialidade e melhorar o nível de conhecimento sobre a
informação

3.1 .

Para complementar os esforços actuais no âmbito da Open Systems Interconnection (OSI, interconexão
de sistemas abertos) a Comissão irá promover o desenvolvimento de normas abertas de intercâmbio de
informação , em colaboração com as estruturas de normalização existentes , tais como EWOS, ETSI e
CEN/ Cenelec. Serão apoiadas a demonstração e a aplicação eficiente das normas de informação ou das
normas industriais para a codificação e estruturação da informação. Serão fornecidos incentivos às
partes intervenientes para completarem e ampliarem as normas de informação existentes. A Comissão
apoiará os projectos de demonstração destinados a promover a aplicação de normas de informação e a
demonstrar os seus benefícios. Isto incluirá, em especial , normas como a Standardised General Markup
Language (SGML) e a Office Document Architecture ( ODA). Será ainda promovida a utilização de
normas de informação nos produtos de carácter informativo do sector público.

3.2.

Será dado todo o apoio ao desenvolvimento de interfaces genéricas que providenciem soluções flexíveis e
económicas que permitam aceder a um amplo espectro de serviços de informação. Tal abrangerá o
acesso multi-media à escala europeia . A integração de funções multilingues ou ícones e gráficos nos
serviços de informação, o desenvolvimento de métodos de consulta em vocabulário controlado e em
linguagem natural serão apoiados para facilitar o acesso dos utilizadores não especializados. Serão
dados incentivos no sentido de ampliar as interfaces de linguagem natural existentes a outras línguas
comunitárias para apoiar a coesão da Comunidade.

Serão efectuados esforços no sentido de encorajar a aplicação, nos serviços de informação, dos
resultados da investigação em áreas como os sistemas periciais, a interface homem-computador e o
processamento da linguagem natural. Será desenvolvido um projecto global destinado a testar a
viabilidade das facilidades comerciais KIOSK a nível europeu que forneçam às PME fácil acesso aos
serviços de informação profissionais de audiotex, videotex e ASCII. Será ainda incentivada a aplicação
integrada de diferentes tipos de informação que utilizem som , gráficos, textos e imagem .
3.3 .

Para promover o nível de conhecimentos sobre a informação entre os profissionais, a Comissão
basear-se-á, em primeiro lugar, em multiplicadores do mercado de serviços de informação e em
determinados grupos de utilizadores finais. Estes multiplicadores incluem as instituições educacionais,
as associações profissionais, os pontos de convergência nacionais, os operadores de pontes de ligação e a
imprensa especializada .

Nas acções tendentes a apoiar os multiplicadores , os peritos e os utilizadores finais incluem-se: o
desenvolvimento de instrumentos adequados, tais como documentação, sessões multi-media, vídeos, em
todas as línguas comunitárias; organização de conferências, seminários, reuniões de trabalho, dias de
informação, conferências de imprensa; participação em exposições; a actualização dos repertórios
existentes e sua ampliação através de novos produtos de informação; a edição de uma publicação
informativa regular com informações sobre ás iniciativas comunitárias; a presença nas redes de
informação de repertórios de bases de dados, etc.; fornecimento de um serviço central de assistência
para os utilizadores do serviço de informação , incluindo um serviço gratuito de interrogação por
telefone; a exploração de um serviço distribuidor multilingue ECHO (European Commission Host
Organisation) que continuará a apoiar especificamente os novos utilizadores de serviços electrónicos de
informação e que funcionará como um instrumento para a transferência de know-how para o mercado,
em conformidade com as directrizes para a melhoria da sinergia entre o sector público e o sector privado
no âmbito do mercado da informação.
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Serão efectuadas acções de formação dirigidas a todos os tipos de pessoas envolvidas na cadeia de
informação, abrangendo: a produção de bases de dados, a exploração do serviço distribuidor, a difusão
multi-media de informação e a utilização de informação. Será dado apoio aos intermediários e
profissionais da formação para a utilização da informação electrónica quer em linha quer fora de linha,
com especial atenção para as regiões menos favorecidas. As acções incluirão também formação de
futuros formadores em diferentes regiões, sectores económicos e empresas. Procurar-se-á obter uma
estreita colaboração com as autoridades nacionais e locais e com outros programas (por exemplo , Star,
Delta ).

Linha de acção 4:

apoiar as iniciativas de informação estratégica

4.1 . . O fornecimento de serviços electrónicos de informação científica e técnica (ICT) — recurso fundamental
para a comunidade de investigação europeia e para o progresso industrial — será estimulado e

reforçado. A Comissão desenvolverá iniciativas recentes nas áreas da informação sobre biotecnologia e
sistemas de dados, sobre os materiais técnicos, através da criação de uma rede de ccooperação europeia
para a informação sobre biotecnologia e um mais amplo, desenvolvimento dos serviços de dados de
materiais. Estas iniciativas visam melhorar a disponibilidade, qualidade e acessibilidade dos serviços
europeus de ICT mediante a criação dos instrumentos e estruturas adequados que reforçarão a
integração de sistemas e serviços existentes e uma repartição mais eficiente dos recursos.
4.2.

O desenvolvimento dos serviços de informação em sectores do mercado estrategicamente importantes
será incentivado e serão criadas facilidades para cooperação. Sempre que necessário , será apoiada a
criação de estruturas embrionárias. Em especial , serão estimulados os serviços de informação relevantes
para as políticas de actuação comunitárias ou para o funcionamento do mercado interno. Serão
efectuados esforços de harmonização nos novos sectores em que ocorram desenvolvimentos espontâneos
mas não coordenados, por forma a estimular a cooperação e o estabelecimento de redes. As áreas de
informação sobre patentes , informação sobre normas, informação de turismo e transportes, informação
cultural , informação sobre o ambiente e a saúde, bem como a produção normalizada de mapas
geográficos básicos digitalizados foram identificadas como sectores para a acção comunitária.

4.3 .

Os projectos de informação estratégica poderão ser alargados e / ou revistos durante a realização do
programa, com base em necessidades identificadas pelo OMI, em resultados obtidos na análise
intermédia do programa e após consulta com a indústria de informação e a entidade consultiva do
programa. As áreas prioritárias identificadas para os projectos piloto e de demonstração no âmbito do
anterior programa Impact, que não foram desenvolvidas até ao momento, serão revistas e realizadas
caso se confirmem as necessidades do mercado .

4.4.

As sociedades comerciais para o desenvolvimento de produtos e serviços de informação com base em
parcerias europeias , por exemplo , Groupement Européen d'Intérêt Economique (GEIE), serão incenti
vadas através da redução dos encargos financeiros envolvidos na cooperação internacional. Isto
aplicar-se-á, em especial , às pequenas e médias empresas (PME ). Será ainda providenciado um esquema
de apoio para a preparação de projectos internacionais, joirtt ventures estabelecidas pelos parceiros dos
diferentes Estados-membros e para a transferência de know-how de regiões avançadas para regiões
menos favorecidas da Comunidade. Será estimulada uma mais estreita cooperação entre as organizações
sectoriais e profissionais europeias e nacionais , bem como a mobilização dos pontos de convergência
nacionais, de modo a promover projectos estratégicos e a criação de um mercado interno para a
informação.

4.5 .

A Comissão explorará a ligação possível dos organismos competentes dos Estados-membros a um
laboratório de meios de comunicação interconectada no sentido de desenvolver uma competência
europeia em desenvolvimento de protótipos de produtos de informação para serviços de informação
multi-media, para a promoção de troca de experiências e da transferência de know-how e estabelecer
uma sinergia entre editoras e fornecedores de sistemas .

4.6.

O arranque do mercado de informação em regiões menos favorecidas depende de projectos de
informação estratégica com efeitos catalisadores. Serão incentivadas iniciativas adequadas a nível
nacional / regional através do apoio comunitário a projectos com efeito multiplicador e parcialmente
reprodutíveis noutras áreas geográficas.

4.7.

Os projectos de custos partilhados serão um dos principais instrumentos da Comissão para estimular as
iniciativas de informação estratégica . Em alguns sectores do mercado serão necessários projectos-piloto
e de demonstração para demonstrar os novos desenvolvimentos a um escala suficientemente vasta e para
conseguir um efeito catalisador sobre o desenvolvimento dos serviços de informação europeus que, a
não ser assim , continuarão a ser inadequados em amplitude , extensão e alcance. Estes projectos serão
definidos em colaboração com os utilizadores e/ ou a indústria.
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ANEXO II

MODALIDADES DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA
1 . A Comissão realizará o programa em conformidade com o conteúdo técnico especificado no anexo I.
2. Será aumentado o número de projectos de custos partilhados para actividades horizontais, em especial no
que diz respeito a investigações levadas a cabo pelo OMI, simplificando-se os procedimentos relativamente
à execução de acções verticais, a fim de responder melhor às dificuldades e interesses de todos os tipos de
intervenientes no mercado e de aumentar e facilitar a sua participação no programa .
3 . No que se refere ao artigo 7? da decisão, a Comissão declara que as pessoas singulares ou colectivas de
países que tenham celebrado acordos de cooperação inseridos neste programa poderão, com base no critério
de benefício mútuo, participar em projectos no âmbito do actual programa. Estes parceiros não

beneficiarão de qualquer contribuição financeira por parte da Comunidade e deverão contribuir para os
custos administrativos gerais.

4 . A selecção de projectos-piloto e de demonstração basear-se-á, em princípio, no habitual processo dos
convites à apresentação de propostas publicados no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. Os
objectivos serão definidos por planos de trabalho elaborados em estreita colaboração com os intervenientes
no mercado da informação e o comité previsto no artigo 4? da decisão .
O critério principal para apoiar projectos através de convites para apresentação de propostas será o impacte
no alargamento do mercado sem, contudo, o distorcer. Serão fornecidos incentivos adicionais especiais para
incentivar a participação das PME e das regiões menos favorecidas, bem como para a transferência de
know-how.

5 . A Comissão poderá ainda realizar um esquema de financiamento mais flexível do que o convite à
apresentação de propostas, de modo a oferecer incentivos à criação de parcerias europeias, em especial
envolvendo PME e de organismos de regiões menos favorecidas, ou para outras actividades de exploração
em diferentes ramos de mercado de serviços de informação. Este esquema poderá vir a funcionar numa base
contínua .

6 . A Comissão tomará providências para considerar, em casos excepcionais, propostas de projectos não
solicitadas que apontem para um desenvolvimento particularmente prometedor e significativo do mercado
da informação, uma nova abordagem altamente inovadora , uma metodologia ou uma tecnologia excepcio
nais, e que não possam ser apresentados no âmbito do procedimento normal de convite para apresentação
de propostas. Manter-se-á o objectivo de evitar a distorção do mercado.

7 . As modalidades para os dois últimos procedimentos serão realizadas segundo o procedimento do comité de
gestão (tipo Ilb) e em conformidade com os regulamentos financeiros da Comissão. Serão publicadas
anualmente no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

8 . Os projectos totalmente financiados pela Comissão no âmbito de contratos de estudos e de serviços serão
realizados através de concursos , em conformidade com os regulamentos financeiros da Comissão. A
transparência será alcançada através da publicação e da distribuição regular do programa de trabalho pelas
associações profissionais e outras entidades.

9 . Para a realização do programa, a Comissão levará também a cabo actividades destinadas a alcançar os
objectivos gerais do programa e os objectivos específicos de cada linha de acção. Estas actividades incluirão
reuniões de trabalho, seminários, conferências , estudos, campanhas de sensibilização, cursos de formação,
esquemas de apoio para joint ventures, apoio aos pontos de convergência nacionais e apoio específico ao
desenvolvimento do mercado da informação nas regiões menos favorecidas.
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DIRECTIVA DO CONSELHO
de 23 de Dezembro de 1991

relativa à normalização e à racionalização dos relatórios sobre a aplicação de determinadas
directivas respeitantes ao ambiente
( 91 / 692 / CEE )

O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia e, nomeadamente, o seu artigo

dos-membros seis meses antes do início do período abran
gido pelo relatório ; que a Comissão publicará um relatório
de síntese por sector dentro de um prazo de nove meses a
contar da apresentação , pelos Estados-membros , dos res
pectivos relatórios;

130?S ,

Tendo em conta a proposta da Comissão (*),
Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e
Social (3 ),
Considerando que certas directivas comunitárias em maté
ria de ambiente prevêem a elaboração pelos Estados-mem
bros de um relatório sobre a aplicação dessas directivas;
que esses relatórios são objecto de um relatório de síntese
elaborado pela Comissão; que outras directivas em matéria
de ambiente não prevêem a elaboração de tais relatórios;

Considerando que , no que diz respeito em especial à
aplicação da Directiva 76 / 160 / CEE do Conselho, de 8 de
Dezembro de 1975 , relativa à qualidade das águas balnea
res (4), com a última redacção que lhe foi dada pela Acto de
Adesão de 1985 , o respectivo relatório deveria aparecer
anualmente e suficientemente cedo para informar o público
sobre a qualidade das águas balneares do período mais
recente ;

Considerando que as medidas necessárias a tomar pelos
Estados-membros não implicam a adopção de actos legisla
tivos ou regulamentares quando a elaboração dos relatórios
sobre a aplicação das directivas comunitárias não exigir de
facto a adopção de tais disposições ao nível dos Esta
dos-membros ,

ADOPTOU A PRESENTE DIRECTIVA :

Considerando que as disposições existentes sobre a elabo
ração dos relatórios apresentam um carácter discordante
tanto à respectiva periodicidade como ao seu conteúdo ;

Considerando que importa introduzir essa obrigação simul
taneamente em relação aos Estados-membros e à Comis
são, para permitir uma avaliação do estado de aplicação

Artigo 1°

A presente directiva tem por objectivo racionalizar e me
lhorar, numa base sectorial , as disposições relativas à
transmissão de informações e à publicação de relatórios
relativos a certas directivas comunitárias no domínio da

dessas directivas em todo o território da Comunidade e

protecção do ambiente, sem prejuízo do disposto no pri

proporcionar à opinião pública um instrumento de infor
mação relativo a essa matéria ;

meiro travessão do artigo 155? do Tratado .

Considerando que é, pois, necessário harmonizar as dispo
sições existentes de modo a torná-las mais completas e mais
coerentes numa base sectorial ;

Artigo 2 .

1 . O texto das disposições a que se refere o anexo I passa
a ter a seguinte redacção :
«De três em três anos os Estados-membros transmitirão

Considerando que parece adequado passar a periodicidade
da elaboração desses relatórios e da respectiva transmissão
à Comissão pelos Estados-membros a três anos e a um ano
de intervalo por sector abrangido; que os relatórios serão

redigidos com base num questionário elaborado pela
Comissão, assistida por um comité , e enviado aos Esta
0 ) JO n? C 214 de 29 . 9. 1990, p . 6.
(2) JO n? C 19 de 28 . 1 . 1991 , p. 587.
(3) JO n? C 60 de 8 . 3 . 1991 , p. 15 .

à Comissão informações sobre a aplicação da presente
directiva, no âmbito de um relatório sectorial que
abranja igualmente as outras directivas comunitárias
pertinentes. Esse relatório deve ser elaborado com base
num questionário ou num esquema elaborado pela
Comissão de acordo com o procedimento previsto no
artigo 6? da Directiva 91 / 692 / CEE (*). Esse questio
nário ou esquema deve ser enviado aos Estados-mem
(4) JO n? L 31 de 5 . 2 . 1976 , p. 1 .
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bros seis meses antes do início do período abrangido

A Comissão publicará um relatório comunitário sobre a
aplicação da directiva num prazo de nove meses a
contar da recepção dos relatórios dos Estados-mem

pelo relatório. Orelatório deve ser enviado à Comissão

num prazo de nove meses a contar do final de período
de três anos à que se refere.

bros .

O primeiro relatório abrangerá o período de 1993 a

(*) JO n? L 377 de 31 . 12. 1991 , p . 48 .».

1995 , inclusive.

A Comissão publicará um relatório comunitário sobre a

aplicação da directiva num prazo de noves meses a
contar da recepção dos relatórios dos Estados-mem
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2.

O texto constante do n? 1 deve inserido nas directivas a

que se refere o anexo IV, de acordo com as indicações dele
constantes .

bros .

(*) JO n? L 377 de 31 . 12 . 1991 , p . 48 .».

3 . O texto seguinte deve ser inserido nas directivas a que
se refere o anexo V , de acordo com as indicações dele
constantes :

2. O texto constante do n? 1 deve ser inserido nas

directivas a que se refere o anexo II , de acordo com as
indicações dele constantes.

«A

Comissão

transmitirá

anualmente

aos

Esta

dos-membros as informações recebidas em aplicação do
presente artigo.».

Artigo 3?

Artigo 5?

O artigo 13? da Directiva 76 / 160 / CEE passa a ter a
seguinte redacção:

O texto da disposições a que se refere o anexo VI passa a
ter a seguinte redação :

«Artigo 13?

«De três em tres anos os Estados-membros transmitirão

Anualmente, e pela primeira vez em 31 Dezembro de 1993 ,

A Comissão publicará um relatório comunitário sobre a

à Comissão informações sobre a aplicação da presente
directiva , no âmbito de um relatório sectorial que
abranja igualmente as outras directivas comunitárias
pertinentes . Esse relatório deve ser elaborado com base
num questionário ou num esquema elaborado pela
Comissão de acordo com o procedimento previsto no
artigo 6? da Directiva 91 / 692 / CEE (*). Esse questio
nário ou esquema deve ser enviado aos Estados-mem
bros seis meses antes do início do período abrangido
pelo relatório. O relatório deve ser enviado à Comissão
num prazo de nove meses a contar do final do período
de três anos a que se refere .

aplicação da directiva num prazo de quatro meses a contar
da recepção dos relatórios dos Estados-membros .

O primeiro relatório abrangerá o período de 1995 a

os Estados-membros transmitirão à Comissão um relatório

sobre a aplicação da presente directiva durante esse ano.
Esse relatório será elaborado com base num questionário
ou num esquema elaborado pela Comissão de acordo com
o procedimento previsto no artigo 6? da Directiva 91 /
/ 692 / CEE (*). O questionário ou o esquema deve ser
enviado aos Estados-membros seis meses antes do início do

período abrangido pelo relatório. O relatório deve ser
enviado à Comissão antes de terminar o ano em questão.

(•) JO n? L 377 de 31 . 12. 1991 , p. 48 .».
Artigo 4?

1 . O texto das disposições a que se refere o anexo III
passa a ter a seguinte redacção:
«De três em três anos os Estados-membros transmitirão

à Comissão informações sobre a aplicação da presente
directiva, no âmbito de um relatório sectorial que
abranja igualmente as outras directivas comunitárias
pertinentes. Esse relatório será elaborado com base

num questionário ou num esquema elaborado pela
Comissão de acordo com o procedimento previsto no
artigo 6? da Directiva 91 / 692 / CEE (*). Esse questio
nário ou esquema deve ser enviado aos Estados-mem
bros seis meses antes do início do período abrangido
pelo relatório . O relatório deve ser enviado à Comissão
num prazo de nove meses a contar do final do período
de três anos a que se refere.
O primeiro relatório abrangerá o período de 1994 a
1996 , inclusive.

1997, inclusive .

A Comissão publicará um relatório comunitário sobre a
aplicação da directiva num prazo de nove meses a
contar da recepção dos relatórios dos Estados-mem
bros .

(*) JO n? L 377 de 31 . 12. 1991 , p . 48 .».
Artigo 6.

A Comissão será assistida por um comité composto por
representantes dos Estados-membros e presidido pelo
representante da Comissão .

O representante da Comissão submeterá à apreciação do
comité um projecto das medidas a tomar. O comité emitirá
o seu parecer sobre esse projecto num prazo que o presi
dente pode fixar em função da urgência da questão em
causa . O parecer será emitido por maioria, nos termos
previstos no n? 2 do artigo 148? do Tratado para a
adopção das decisões que o Conselho é chamado a tomar
sob proposta da Comissão. Nas votações no seio do
comité, os votos dos representantes dos Estados-membros
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serão sujeitos à ponderação definida no mesmo artigo. O
presidente não participa na votação.
A Comissão adoptará medidas que são imediamente aplicá
veis. Todavia, se tais medidas não forem conformes com o
parecer emitido pelo comité, serão imediatamente comuni
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Desse facto informarão imediamente a Comissão.

2. As disposições existentes das diferentes directivas
alteradas por novas disposições manter-se-ão em vigor até
às datas mencionadas no primeiro parágrafo do número
anterior .

cadas pela Comissão ao Conselho . Neste caso:

— a Comissão pode diferir, por um período de um mês,
no máximo, a contar da data da comunicação, a
aplicação das medidas que aprovou,
— o Conselho, deliberando por maioria qualificada , pode
tomar uma decisão diferente no prazo previsto no
parágrafo anterior.

3 . Sempre que os Estados-membros adóptarem as medi
das a que se refere o n? 1 , estas devem incluir uma
referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa
referência aquando da sua publicação oficial . As modalida
des dessa referência serão adoptadas pelos Estados-mem
bros .

Artigo 8 .
Artigo 7o.

Os Estados-membros são destinatários da presente
1.

Os Estados-membros tomarão as medidas necessárias

directiva .

para darem cumprimento às disposições:
— dos artigos 2? e 3?, o mais tardar a partir de 1 de
Janeiro de 1993 ,

— do artigo 4?, o mais tardar a partir de 1 de Janeiro de
1994 ,

— do artigo 5?, o mais tardar a partir de 1 de Janeiro de
1995 .

Feito em Bruxelas , em 23 de Dezembro de 1991 .
Pelo Conselho
O Presidente
Y. VAN ROOY
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ANEXO I

Directivas alteradas nos termos do n? 1 do artigo 2? da presente directiva

a) N? 1 do artigo 13? da Directiva 76 / 464 / CEE do Conselho, de 4 de Maio de 1976 , relativa à poluição
causada por determinadas substâncias perigosas no meio aquático da Comunidade ( J ).
b) Artigo 14? da Directiva 78 / 176 / CEE do Conselho, de 20 de Fevereiro de 1978 , relativa aos detritos
povenientes da indústria do dióxido de titânio (2), alterado pela Directiva 83 / 29 / CEE (3).
c) Artigo 16? da Directiva 78 / 659 / CEE do Conselho, de 18 Julho de 1978 , relativa à qualidade das águas
doces que necessitam de ser protegidas ou melhoradas a fim de estarem aptas para a vida dos peixes (4),
com a última redação que lhe foi dada pelo Acto de Adesão de 1985 .
d) Artigo 8? da Directiva 79 / 869 / CEE do Conselho, de 9 de Outubro de 1979 , relativa aos métodos de
medida e à frequência das amostragens e da análise das águas superficiais destinadas à produção de água
potável nos Estados-membros (5 ), com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 81 / 855 /
CEE (6).

e) Artigo 14? da Directiva 79 / 923 / CEE do Conselho, de 30 de Outubro de 1979 , relativa à qualidade exigida
das águas conquícolas (7).
f) N? 1 do artigo 16? da Directiva 80 / 68 / CEE do Conselho, de 17 de Dezembro de 1979 , relativa à
protecção das águas subterrâneas contra a poluição causada por certas substâncias perigosas (8).

g) N? 1 e n? 2 , primeiro parágrafo, do artigo 5? da Directiva 82 / 176 / CEE.do Conselho , de 22 de Março de
1982, relativa aos valores-limite e aos objectivos de qualidade para as descargas de mercúrio do sector da
electrólise dos cloretos alcalinos (9).

h) N? 1 do artigo 5? da Directiva 83 / 513 / CEE do Conselho, de 26 de Septembro de 1983 , relativa aos
valores-limite e aos objectivos de qualidade para as descargas de cádmio ( 10).

i) N? 1 do artigo 6? da Directiva 84/ 156 / CEE do Conselho, de 8 de Março de 1984 , relativa aos
valores-limite e aos objectivos de qualidade para as descargas de mercúrio de sectores que não o da
electrólise dos cloretos alcalinos ( n ).

j ) N? 1 e n? 2 do artigo 5? da Directiva 84 /491 / CEE do Conselho , de 9 de Outubro de 1984 , relativa aos
valores-limite e aos objectivos de qualidade para as descargas de hexaclociclohexano ( 12).
k) N? 1 e n? 2 do artigo 6? da Directiva 86 / 280 / CEE do Conselho, de 12 de Junho de 1986 , relativa aos
valores-limite e aos objectivos de qualidade para as descargas de certas substâncias periogosas incluídas na
lista I do anexo da Directiva 76 / 464 / CEE ( 13 ), com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva
90 /415 / CEE ( 14).

(1)
(2)
(3 )
(4)
(*)
(«)
(?)
(8)
(9)
( 1(>)
(»)
(")
(«)
(")

JO n? L 129 de 18 . 5 . 1976 , p. 23 .
JO n? L 54 de 25. 2. 1978 , p. 19 .
JO n? L 32 de 3 . 2. 1983 , p. 28 .
JO n? L 222 de 14. 8 . 1978 , p. 1 .
JO n? L 271 de 29 . 10. 1979 , p. 44.
JO n? L 319 de 7. 11 . 1981 , p. 16 .
JO n? L 281 de 10. 11 . 1979 , p . 47.
JOn?L20de 26. 1 . 1980 , p. 43 .
JO n? L 81 de 27. 3 . 1982, p. 29 .
JO n? L 291 de 24. 10. 1983 , p . 1 .
JO n? L 74 de 17. 3 . 1984 , p . 49 .
JO n? L 274 de 17. 10 . 1984 , p . 11 .
JO n? L 181de 4 . 7. 1986, p . 16 .
JO n? L 219 de 14. 8 . 1990 , p. 49 .
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ANEXO II

Directivas alteradas nos termos do n? 2 do artigo 2? da presente directiva
a) Directiva 75 / 440 / CEE do Conselho, de 16 de Julho de 1975 , relativa à qualidade das águas superficiais

destinadas à produção de água potável nos Estados-membros (J ), com a última redacção que lhe foi dada
pela Directiva 79 / 869 / CEE (2).

O texto constante do n? 1 do artigo 2? da presente directiva é inserido como artigo 9?A.
b) Directiva 80 / 778 / CEE do Conselho , de 15 de Julho de 1980, relativa à qualidade das águas destinadas ao

consumo humano (3 ), com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 81 / 858 / CEE (4).
O texto constante do n? 1 do artigo 2? da presente directiva é inserido como artigo 179A.

(*)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n? L 194 de 25 . 7 . 1975 , p . 26 .
n? L 271 de 29 . 10. 1979 , p. 44.

n? L 229 de 30. 8 . 1980, p. 11 .
n? L 319 de 7. 11 . 1981 , p . 19 .

ANEXO III

Directivas alteradas nos termos do n? 1 do artigo 4? da presente directiva
a) Artigo 8? da Directiva 80 / 779 /CEE do Conselho , de 15 de Julho de 1980, relativa a valores-limite e a
valores-guia de qualidade do ar para o dióxido de enxofre e as partículas em suspensão 0 ), com a última

' redacção que lhe foi dada pela Directiva 89 / 427 /CEE (2).
b) Artigo 18? da Directiva 82 / 501 / CEE do Conselho, de 24 de Junho de 1982, relativa aos riscos de acidentes
graves de certas actividades industriais (3), com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva
88 / 160/ CEE (4).
c) Artigo 6? da Directiva 82/ 884 / CEE do Conselho, de 3 de Dezembro de 1982 , relativa a um valor-limite
para o chumbo contido na atmosfera (5).

d) Artigo 8? da Directiva 85 / 203 / CEE do Conselho, de 7 de Março de 1985 , relativa às normas de qualidade
do ar para o dióxido de azoto (6), com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 85 /
/ 850 / CEE (7).
e) N? 1 do artigo 3? da Directiva 87 / 217/ CEE do Conselho , de 19 de Março de 1987 , relativa à prevenção e
à redução da poluição do ambiente provocada pelo amianto (8).

(*)
(2)
(3)
(4)
(5)
(«)
(7)
( 8)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n?
n?
n?
n?
n?
n?
n?
n?

L
L
L
L
L
L
L
L

229 de 30 . 8 . 1980 , p. 30 .
201 de 14. 7. 1989 , p. 53 .
230 de 5 . 8 . 1982, p . 1 .
336 de 7. 12. 1988 , p. 14 .
378 de 31 . 12. 1982, p. 15.
87 de 27. 3 . 1985, p . 1 .
372 de 31 . 12. 1985 , p. 36.
85 de 28 . 3 . 1987, p . 40 .
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ANEXO IV

Directivas alteradas nos termos do n? 2 do artigo 4? da presente directiva

a) Directiva 75 / 116 /CEE do Conselho , de 24 Novembro de 1975 , relativa à aproximação das legislações dos
Estados-membros respeitantes ao teor de enxofre de certos combustíveis líquidos (*), com a última redacção
que lhe foi dada pela Directiva 87 / 219 / CEE (2).
O texto constante de n? 2 do artigo 4? da presente directiva é inserido como artigo 7?A.

b) Directiva 84 / 360 / CEE do Conselho, de 28 de Junho de 1984, relativa à luta contra a poluição atmosférica
provocada por instalações industriais ( 3).
O texto contido no n? 2 do artigo 4? da presente directiva é inserido como artigo 15?A.

í 1 ) JO n? L 307 de 27. 11 . 1975 , p. 22.
(2) JO n? L 91 de 3 . 4 . 1987 , p. 19 .
(3) JO n? L 188 de 16 . 7 . 1984, p. 20 .

ANEXO V

Directivas alteradas nos termos do n? 3 do artigo 4? da presente directiva

a) Directiva 80/ 779 / CEE do Conselho, de -15 de Julho de 1980, relativa a valores-limite e a valores-guia de
qualidade do ar para o dióxido de enxofre e as partículas em suspensão, alterada pela Directiva
89 / 427 / CEE .

O texto constante do n? 3 do artigo 4? da presente directiva é inserido como n? 4 do artigo 7?
b) Directiva 82 / 884 / CEE do Conselho, de 3 de Dezembro de 1982 , relativa a um valor-limite para o chumbo
contido na atmosfera .

O texto constante do n? 3 do artigo 4? da presente directiva é inserido como n? 4 do artigo 5?
c) Directiva 85 / 203 / CEE do Conselho, de 7 de Março de 1985 , relativa às normas de qualidade do ar para o
dióxido de azoto, com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 85 / 580/ CEE .
O texto constante do n? 3 do artigo 4? da presente directiva é inserido como n? 4 do artigo 7?
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ANEXO VI

Directiva alterada nos termos do artigo 5? da presente directiva

a) Artigo 18? da Directiva 75 / 439 / CEE do Conselho, de 16 de Junho de 1975 , relativa à eliminação dos
óleos usados ( ! ), alterada pela Directiva 87 / 101 / CEE (2).

b) Artigo 12? da Directiva 75 / 442/ CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1975 , relativa aos resíduos (3 ),
alterada pela Directiva 91 / 156 / CEE (4).

c) Artigo 10? da Directiva 76 / 403 / CEE do Conselho, de 6 Abril de 1976 , relativa à eliminação dos
políclorobifenilos e policlorotrifenilos (5).
d) Artigo 16? da Directiva 78 / 319/ CEE do Conselho , de 20 de Março de 1978 , relativa aos resíduos tóxicos e
perigosos (6), com a última redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão de 1985 .
e) N? 1 do artigo 13? da Directiva 84 / 631 / CEE do Conselho, de 6 de Dezembro de 1984, relativa à

vigilância e ao controlo na Comunidade das transferências transfronteira de resíduos perigosos (7), com a
última redacção que lhe foi dada pela Directiva 87/ 112 / CEE da Comissão (8 ).

f) Artigo 6? da Directiva 85 / 339 / CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1985 , relativa às embalagens para
líquidos alimentares (9).

g) Artigo 17? da Directiva 86 / 278 / CEE do Conselho , de 12 de Junho de 1986 , relativa à protecção do
ambiente, e em especial dos solos , na utilização agrícola de lamas de depuração ( 10).

(»)
(2)
(3)
(4)
(s)
(«)
C)
(8)
(9)

JO n? L 194 de 25. 7. 1975 , p. 23 .
JO n? L 42 de 12. 2. 1987, p. 43 .
JO n? L 194 de 25 . 7. 1975 , p . 39 .
JO n? L 78 de 26 . 3 . 1991 , p. 32.
JO n? L 108 de 26. 4. 1976 , p . 41 .
JOn?L84de 31 . 3 . 1978 , p. 43 .
JO n? L 236 de 13 . 12 . 1984, p. 31 .
JO n? L 48 de 17. 2. 1987, p . 31 .
JO n? L 176 de 6 . 7. 1985 , p. 18 .

í 1®) JO n? L 181 de 4 . 7. 1986 , p. 6.
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