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II
(Atos não legislativos)

ACORDOS INTERNACIONAIS
DECISÃO (UE) 2019/634 DO CONSELHO
de 9 de abril de 2019
relativa à assinatura, em nome da União, do Acordo relativo ao Estatuto entre a União Europeia e
a Bósnia-Herzegovina no quadro das ações realizadas pela Agência Europeia da Guarda de
Fronteiras e Costeira na Bósnia-Herzegovina
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 77.o, n.o 2, alíneas b) e
d), e o artigo 79.o, n.o 2, alínea c), em conjugação com o artigo 218.o, n.o 5,
Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,
Considerando o seguinte:
(1)

Nos termos do artigo 54.o, n.o 4, do Regulamento (UE) 2016/1624 do Parlamento Europeu e do Conselho (1),
nos casos em que se prevê o destacamento das equipas da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira para um país
terceiro no quadro de ações em que os seus membros exercerão competências executivas, ou quando outras
ações em países terceiros o requeiram, a União celebra um acordo relativo ao estatuto com o país terceiro em
causa. O acordo relativo ao Estatuto deve abranger todos os aspetos necessários para a realização das ações.

(2)

Em 16 de outubro de 2017, o Conselho autorizou a Comissão a iniciar negociações com a Bósnia-Herzegovina
com vista à celebração de um Acordo relativo ao Estatuto no quadro das ações realizadas pela Agência Europeia
da Guarda de Fronteiras e Costeira na Bósnia-Herzegovina («o Acordo»).

(3)

As negociações foram concluídas com êxito mediante a rubrica do Acordo em janeiro de 2019.

(4)

A presente decisão constitui um desenvolvimento das disposições do acervo de Schengen nas quais o Reino
Unido não participa, em conformidade com a Decisão 2000/365/CE do Conselho (2). Por conseguinte, o Reino
Unido não participa na sua adoção, não ficando por ela vinculado nem sujeito à sua aplicação.

(5)

A presente decisão constitui um desenvolvimento das disposições do acervo de Schengen nas quais a Irlanda não
participa, em conformidade com a Decisão 2002/192/CE do Conselho (3). Por conseguinte, a Irlanda não
participa na sua adoção, não ficando por ela vinculada nem sujeita à sua aplicação.

(6)

Nos termos dos artigos 1.o e 2.o do Protocolo n.o 22 relativo à posição da Dinamarca, anexo ao Tratado da União
Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, a Dinamarca não participa na adoção da
presente decisão, não ficando por ela vinculada nem sujeita à sua aplicação. Uma vez que a presente decisão
desenvolve o acervo de Schengen, a Dinamarca decide, nos termos do artigo 4.o do Protocolo acima referido e no
prazo de seis meses a contar da decisão do Conselho relativa à presente decisão, se procede à sua transposição
para o seu direito interno.

(1) Regulamento (UE) 2016/1624 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de setembro de 2016, relativo à Guarda Europeia de
Fronteiras e Costeira, que altera o Regulamento (UE) 2016/399 do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga o Regulamento (CE)
n.o 863/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, o Regulamento (CE) n.o 2007/2004 do Conselho e a Decisão 2005/267/CE do
Conselho (JO L 251 de 16.9.2016, p. 1).
(2) Decisão 2000/365/CE do Conselho, de 29 de maio de 2000, sobre o pedido do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte para
participar em algumas das disposições do acervo de Schengen (JO L 131 de 1.6.2000, p. 43).
(3) Decisão 2002/192/CE do Conselho, de 28 de fevereiro de 2002, sobre o pedido da Irlanda para participar em algumas das disposições
do acervo de Schengen (JO L 64 de 7.3.2002, p. 20).

L 109/2
(7)

PT

Jornal Oficial da União Europeia

24.4.2019

Por conseguinte, o Acordo deverá ser assinado e a declaração conjunta que consta do anexo deverá ser aprovada,

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
É autorizada a assinatura, em nome da União, do Acordo relativo ao Estatuto entre a União Europeia e a Bósnia-Herzegovina no quadro das ações realizadas pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira na Bósnia-Herzegovina, sob reserva da celebração do referido Acordo (1).
Artigo 2.o
A Declaração conjunta anexa à presente decisão é aprovada em nome da União.
Artigo 3.o
O presidente do Conselho fica autorizado a designar a(s) pessoa(s) com poderes para assinar o Acordo em nome da
União.
Artigo 4.o
A presente decisão entra em vigor no dia da sua adoção.

Feito no Luxemburgo, em 9 de abril de 2019.
Pelo Conselho
O Presidente
C. GIAMBA

(1) O texto do acordo será publicado conjuntamente com a decisão relativa à sua celebração.

24.4.2019

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 109/3

ANEXO
DECLARAÇÃO CONJUNTA RELATIVA À ISLÂNDIA, À NORUEGA, À SUÍÇA E AO LISTENSTAINE

As Partes do Acordo relativo ao Estatuto entre a União Europeia e a Bósnia-Herzegovina no quadro das ações realizadas
pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira na Bósnia-Herzegovina tomam nota das estreitas relações
existentes entre a União Europeia e a Noruega, a Islândia, a Suíça e o Listenstaine, em especial por força dos Acordos de
18 de maio de 1999 e de 26 de outubro de 2004 relativos à associação desses países à execução, à aplicação e ao
desenvolvimento do acervo de Schengen.
Nestas circunstâncias, é desejável que as autoridades da Noruega, da Islândia, da Suíça e do Listenstaine, por um lado, e
as autoridades da Bósnia-Herzegovina, por outro, celebrem sem demora acordos bilaterais sobre as ações realizadas pela
Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira na Bósnia-Herzegovina, em termos idênticos aos do Acordo
relativo ao Estatuto entre a União Europeia e a Bósnia-Herzegovina no quadro das ações realizadas pela Agência
Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira na Bósnia-Herzegovina.
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REGULAMENTOS
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2019/635 DA COMISSÃO
de 16 de abril de 2019
que aprova uma alteração não menor do caderno de especificações de uma denominação inscrita
no registo das denominações de origem protegidas e das indicações geográficas protegidas
[«Lechazo de Castilla y León» (IGP)]
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro de
2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (1), nomeadamente
o artigo 52.o, n.o 2,
Considerando o seguinte:
(1)

Em conformidade com o artigo 53.o, n.o 1, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) n.o 1151/2012, a Comissão
examinou o pedido, apresentado pela Espanha, de aprovação de uma alteração do caderno de especificações da
indicação geográfica protegida «Lechazo de Castilla y León», registada nos termos do Regulamento (CE)
n.o 2107/1999 da Comissão (2).

(2)

Atendendo a que a alteração em causa não é uma alteração menor, na aceção do artigo 53.o, n.o 2, do
Regulamento (UE) n.o 1151/2012, a Comissão publicou o pedido de alteração, em aplicação do artigo 50.o, n.o 2,
alínea a), do referido regulamento, no Jornal Oficial da União Europeia (3).

(3)

Não tendo sido apresentada à Comissão qualquer declaração de oposição, ao abrigo do artigo 51.o do
Regulamento (UE) n.o 1151/2012, a alteração do caderno de especificações deve ser aprovada,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
É aprovada a alteração do caderno de especificações da denominação «Lechazo de Castilla y León» (IGP), publicada no
Jornal Oficial da União Europeia.

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União
Europeia.
(1) JO L 343 de 14.12.2012, p. 1.
(2) Regulamento (CE) n.o 2107/1999 da Comissão, de 4 de outubro de 1999, que completa o anexo do Regulamento (CE) n.o 2400/96
relativo à inscrição de determinadas denominações no «Registo das denominações de origem protegidas e das indicações geográficas
protegidas» previsto no Regulamento (CEE) n.o 2081/92 do Conselho relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de
origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (JO L 258 de 5.10.1999, p. 3).
(3) JO C 432 de 30.11.2018, p. 3.
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O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 16 de abril de 2019.
Pela Comissão
Em nome do Presidente,
Phil HOGAN

Membro da Comissão
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REGULAMENTO (UE) 2019/636 DA COMISSÃO
de 23 de abril de 2019
que altera os anexos IV e V do Regulamento (CE) n.o 850/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho, relativo a poluentes orgânicos persistentes
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 850/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004,
relativo a poluentes orgânicos persistentes e que altera a Diretiva 79/117/CEE (1), nomeadamente o artigo 7.o, n.o 4,
alínea a), o artigo 7.o, n.o 5, e o artigo 14.o, n.os 2 e 4,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 850/2004 transpõe para o direito da União os compromissos da Convenção de
Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (a seguir designada «a Convenção»), aprovada, em nome da
Comunidade, pela Decisão 2006/507/CE do Conselho (2), e do Protocolo à Convenção de 1979 sobre poluição
atmosférica transfronteiriça a longa distância relativo a poluentes orgânicos persistentes, aprovado em nome da
Comunidade pela Decisão 2004/259/CE do Conselho (3).

(2)

Na sétima reunião da Conferência das Partes na Convenção, realizada de 4 a 15 de maio de 2015, foi acordado
inscrever o pentaclorofenol e os seus sais e ésteres (a seguir designado por «pentaclorofenol») no anexo A
(Eliminação) da Convenção.

(3)

Tendo em conta a alteração da Convenção, é necessário alterar os anexos IV e V do Regulamento (CE)
n.o 850/2004, acrescentando o pentaclorofenol nos anexos e indicando os correspondentes limites de
concentração, a fim de garantir que os resíduos que contêm pentaclorofenol são geridos em conformidade com
o disposto na Convenção.

(4)

Os limites de concentração propostos nos anexos IV e V do Regulamento (CE) n.o 850/2004 foram fixados
aplicando a mesma metodologia que serviu para determinar os valores-limite em anteriores alterações dos
anexos IV e V (4). Os limites de concentração propostos consideram-se os mais adequados para garantir um nível
elevado de proteção da saúde humana e do ambiente, num contexto de destruição ou transformação irreversível
do pentaclorofenol.

(5)

Importa prever um período suficiente para que as empresas e as autoridades competentes se adaptem aos novos
requisitos.

(6)

As medidas previstas no presente regulamento são conformes com o parecer do comité referido no artigo 39.o da
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (5),

(1) JO L 158 de 30.4.2004, p. 7.
(2) Decisão 2006/507/CE do Conselho, de 14 de outubro de 2004, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia, da Convenção
de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (JO L 209 de 31.7.2006, p. 1).
(3) Decisão 2004/259/CE do Conselho, de 19 de fevereiro de 2004, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia, do Protocolo
à Convenção de 1979 sobre a poluição atmosférica transfronteiriça a longa distância relativo a poluentes orgânicos persistentes (JO L 81
de 19.3.2004, p. 35).
4
( ) Regulamento (CE) n.o 1195/2006 do Conselho, de 18 de julho de 2006, que altera o anexo IV do Regulamento (CE) n.o 850/2004 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo a poluentes orgânicos persistentes (JO L 217 de 8.8.2006, p. 1); Regulamento (CE)
n.o 172/2007 do Conselho, de 16 de fevereiro de 2007, que altera o anexo V do Regulamento (CE) n.o 850/2004 do Parlamento Europeu
e do Conselho relativo a poluentes orgânicos persistentes (JO L 55 de 23.2.2007, p. 1); Regulamento (UE) n.o 756/2010 da Comissão, de
24 de agosto de 2010, que altera, no respeitante aos anexos IV e V, o Regulamento (CE) n.o 850/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo a poluentes orgânicos persistentes (JO L 223 de 25.8.2010, p. 20); Regulamento (UE) n.o 1342/2014 da Comissão, de
17 de dezembro de 2014, que altera, no respeitante aos anexos IV e V, o Regulamento (CE) n.o 850/2004 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo a poluentes orgânicos persistentes (JO L 363 de 18.12.2014, p. 67); Regulamento (UE) 2016/460 da Comissão, de
30 de março de 2016, que altera os anexos IV e V do Regulamento (CE) n.o 850/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo
a poluentes orgânicos persistentes (JO L 80 de 31.3.2016, p. 17).
(5) Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, relativa aos resíduos e que revoga certas
diretivas (JO L 312 de 22.11.2008, p. 3).
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ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os anexos IV e V do Regulamento (CE) n.o 850/2004 são alterados em conformidade com o anexo do presente
regulamento.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União
Europeia.
O presente regulamento é aplicável a partir de 31 de outubro de 2019.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 23 de abril de 2019.
Pela Comissão
O Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO

Os anexos IV e V do Regulamento (CE) n.o 850/2004 são alterados do seguinte modo:
1) No quadro do anexo IV, é aditada a seguinte linha:
«Lista das substâncias sujeitas às disposições em matéria de gestão de resíduos, estabelecidas no artigo 7.o
Substância

«Pentaclorofenol e seus sais e ésteres

N.o CAS

N.o CE

Limites de concentração
referidos no artigo 7.o,
n.o 4, alínea a)

87-86-5 e outros

201-778-6 e outros

100 mg/kg»

2) No anexo V, parte 2, o quadro é substituído pelo seguinte:
«Resíduos, segundo a classificação da Decisão
2000/532/CE da Comissão (1)

10

RESÍDUOS DE PROCESSOS
TÉRMICOS

10 01

Resíduos de centrais elétricas e
outras instalações de
combustão (exceto 19)

10 01 14 (*)

10 01 16 (*)

Cinzas de fundo, escórias e
poeiras de caldeiras de
coincineração, contendo
substâncias perigosas
Cinzas volantes de
coincineração, contendo
substâncias perigosas

Limites máximos de concentração aplicáveis às
substâncias inscritas no anexo IV (2)

Cloroalcanos C10-C13 (parafinas cloradas de
cadeia curta) (SCCP): 10 000 mg/kg;
Aldrina: 5 000 mg/kg;
Clordano: 5 000 mg/kg;
Clordecona: 5 000 mg/kg;

Dieldrina: 5 000 mg/kg;

— minas de sal;

Endossulfão: 5 000 mg/kg;

— aterros para resíduos peri
gosos, na condição de os
resíduos serem solidifica
dos ou parcialmente estabi
lizados, sempre que tecni
camente possível,
conforme exigido para
a classificação dos
resíduos no subcapí
tulo 19 03 da Decisão
2000/532/CE.

Endrina: 5 000 mg/kg;
Heptacloro: 5 000 mg/kg;
Hexabromobifenilo: 5 000 mg/kg;
Hexabromociclododecano (3): 1 000 mg/kg;

10 02 07 (*)

Resíduos sólidos do
tratamento de gases, contendo
substâncias perigosas

Hexaclorobutadieno: 1 000 mg/kg;

Hexaclorobenzeno: 5 000 mg/kg;
Hexaclorociclo-hexanos, incluindo lindano:
5 000 mg/kg;

10 03

Resíduos da pirometalurgia do
alumínio

Mirex: 5 000 mg/kg;

10 03 04 (*)

Escórias da produção primária

10 03 08 (*)

Escórias salinas da produção
secundária

Pentaclorofenol e seus sais e ésteres:
1 000 mg/kg;

10 03 09 (*)

Impurezas negras da produção
secundária

(C8F17SO2X)

Resíduos do tratamento das
escórias salinas e do
tratamento das impurezas
negras, contendo substâncias
perigosas

Soma das concentrações de éter
tetrabromodifenílico C12H6Br4O), éter
pentabromodifenílico (C12H5Br5O), éter
hexabromodifenílico (C12H4Br6O) e éter
heptabromodifenílico (C12H3Br7O):
10 000 mg/kg;

10 03 29 (*)

1) A armazenagem é efetuada
num dos seguintes locais:
— maciços rochosos
consistentes, subterrâneos,
profundos e seguros;

Resíduos da indústria do ferro
e do aço

10 03 21 (*)

A armazenagem permanente só é
autorizada se se cumprirem todas
as seguintes condições:

DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano]:
5 000 mg/kg;

10 02

10 03 19 (*)

Funcionamento

Pentaclorobenzeno: 5 000 mg/kg;

Ácido perfluorooctanossulfónico e seus
derivados (PFOS)

(X = OH, elemento metálico (O-M+), halogénio,
Poeiras de gases de combustão, amida e outros substituintes, incluindo
contendo substâncias perigosas polímeros): 50 mg/kg;
Bifenilos policlorados (PCB) (4): 50 mg/kg;
Outras partículas e poeiras
Dibenzo-p-dioxinas e dibenzofuranos
(incluindo poeiras da
policlorados: 5 mg/kg;
trituração de escórias),
contendo substâncias perigosas Naftalenos policlorados (*): 1 000 mg/kg;

Toxafeno: 5 000 mg/kg.

2) Foi cumprido o disposto na
Diretiva 1999/31/CE do
Conselho (5) e na Decisão
2003/33/CE do Conselho (6).
3) Foi demonstrado que
a operação escolhida é
preferível do ponto de vista
ambiental.
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Resíduos, segundo a classificação da Decisão
2000/532/CE da Comissão (1)

10 04

Resíduos da pirometalurgia do
chumbo

10 04 01 (*)

Escórias da produção primária
e secundária

10 04 02 (*)

Impurezas e escumas da
produção primária e
secundária

10 04 04 (*)

Poeiras de gases de combustão

10 04 05 (*)

Outras partículas e poeiras

10 04 06 (*)

Resíduos sólidos provenientes
do tratamento de gases

10 05

Resíduos da pirometalurgia do
zinco

10 05 03 (*)

Poeiras de gases de combustão

10 05 05 (*)

Resíduos sólidos provenientes
do tratamento de gases

10 06

Resíduos da pirometalurgia do
cobre

10 06 03 (*)

Poeiras de gases de combustão

10 06 06 (*)

Resíduos sólidos provenientes
do tratamento de gases

10 08

Resíduos da pirometalurgia de
outros metais não ferrosos

10 08 08 (*)

Escórias salinas da produção
primária e secundária

10 08 15 (*)

Poeiras de gases de combustão,
contendo substâncias perigosas

10 09

Resíduos da fundição de peças
ferrosas

10 09 09 (*)

Poeiras de gases de combustão,
contendo substâncias perigosas

16

RESÍDUOS NÃO
ESPECIFICADOS EM OUTROS
CAPÍTULOS DESTA LISTA

16 11

Resíduos de revestimentos de
fornos e refratários

16 11 01 (*)

Revestimentos de fornos e
refratários à base de carbono,
provenientes de processos
metalúrgicos, contendo
substâncias perigosas

Jornal Oficial da União Europeia

Limites máximos de concentração aplicáveis às
substâncias inscritas no anexo IV (2)
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Resíduos, segundo a classificação da Decisão
2000/532/CE da Comissão (1)

16 11 03 (*)

Outros revestimentos de
fornos e refratários,
provenientes de processos
metalúrgicos, contendo
substâncias perigosas

17

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO
E DEMOLIÇÃO (INCLUINDO
SOLOS ESCAVADOS DE
LOCAIS CONTAMINADOS)

17 01

Betão, tijolos, ladrilhos, telhas
e materiais cerâmicos

17 01 06 (*)

Misturas ou frações separadas
de betão, tijolos, ladrilhos,
telhas e materiais cerâmicos,
contendo substâncias perigosas

17 05

Solos (incluindo solos
escavados de locais
contaminados), rochas e lamas
de dragagem

17 05 03 (*)

Solos e rochas, contendo
substâncias perigosas

17 09

Outros resíduos de construção
e demolição

17 09 02 (*)

Resíduos de construção e
demolição que contenham
PCB, exceto equipamento que
contenha PCB

17 09 03 (*)

Outros resíduos de construção
e demolição (incluindo
misturas de resíduos) contendo
substâncias perigosas

19

RESÍDUOS DE INSTALAÇÕES
DE GESTÃO DE RESÍDUOS,
DE ESTAÇÕES DE
TRATAMENTO DE ÁGUAS
RESIDUAIS EX SITU E DA
PREPARAÇÃO DE ÁGUA
PARA CONSUMO HUMANO
E DE ÁGUA PARA CONSUMO
INDUSTRIAL

19 01

Resíduos da incineração ou
pirólise de resíduos

19 01 07 (*)

Resíduos sólidos provenientes
do tratamento de gases

Jornal Oficial da União Europeia

Limites máximos de concentração aplicáveis às
substâncias inscritas no anexo IV (2)
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Resíduos, segundo a classificação da Decisão
2000/532/CE da Comissão (1)

19 01 11 (*)

Cinzas de fundo e escórias,
contendo substâncias perigosas

19 01 13 (*)

Cinzas volantes, contendo
substâncias perigosas

19 01 15 (*)

Cinzas de caldeiras, contendo
substâncias perigosas

19 04

Resíduos vitrificados e resíduos
de vitrificação

19 04 02 (*)

Cinzas volantes e outros
resíduos do tratamento de
gases de combustão

19 04 03 (*)

Fase sólida não vitrificada»

Jornal Oficial da União Europeia

Limites máximos de concentração aplicáveis às
substâncias inscritas no anexo IV (2)
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Funcionamento

(1) Decisão 2000/532/CE da Comissão, de 3 de maio de 2000, que substitui a Decisão 94/3/CE, que estabelece uma lista de resíduos em conformidade
com a alínea a) do artigo 1.o da Diretiva 75/442/CEE do Conselho relativa aos resíduos, e a Decisão 94/904/CE do Conselho, que estabelece uma
lista de resíduos perigosos em conformidade com o n.o 4 do artigo 1.o da Diretiva 91/689/CEE do Conselho relativa aos resíduos perigosos
(JO L 226 de 6.9.2000, p. 3).
(2) Estes limites aplicam-se exclusivamente aos aterros para resíduos perigosos, e não a instalações de armazenagem subterrânea permanente de resí
duos perigosos, incluindo minas de sal.
(3) «Hexabromociclododecano» refere-se ao hexabromociclododecano, ao 1,2,5,6,9,10-hexabromociclododecano e aos seus diastereoisómeros princi
pais: alfa-hexabromociclododecano, beta-hexabromociclododecano e gama-hexabromociclododecano.
(4) Deve aplicar-se o método de cálculo estabelecido nas normas europeias EN 12766-1 e EN 12766-2.
(5) Diretiva 1999/31/CE do Conselho, de 26 de abril de 1999, relativa à deposição de resíduos em aterros (JO L 182 de 16.7.1999, p. 1).
(6) Decisão 2003/33/CE do Conselho, de 19 de dezembro de 2002, que estabelece os critérios e processos de admissão de resíduos em aterros nos ter
mos do artigo 16.o e do anexo II da Diretiva 1999/31/CE (JO L 11 de 16.1.2003, p. 27).
(*) Os resíduos marcados com asterisco (*) são considerados perigosos, na aceção da Diretiva 2008/98/CE, ficando sujeitos às suas disposições.

O limite máximo de concentração de dibenzo-p-dioxinas e dibenzofuranos policlorados (PCDD e PCDF) é calculado
aplicando os seguintes fatores de equivalência tóxica (TEF):
PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1
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1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

24.4.2019

24.4.2019
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REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2019/637 DA COMISSÃO
de 23 de abril de 2019
que aprova o colecalciferol como substância ativa existente para utilização em produtos biocidas
do tipo 14
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2012,
relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas (1), nomeadamente o artigo 9.o, n.o 1,
alínea a),
Considerando o seguinte:
(1)

A autoridade competente de avaliação da Suécia recebeu, em 19 de abril de 2013, um pedido, em conformidade
com o artigo 11.o, n.o 1, da Diretiva 98/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (2), com vista à inclusão da
substância ativa colecalciferol no anexo I dessa diretiva para utilização em produtos biocidas do tipo 14,
rodenticidas, tal como descritos no anexo V da Diretiva 98/8/CE, que corresponde ao tipo de produtos 14
descrito no anexo V do Regulamento (UE) n.o 528/2012.

(2)

Em 15 de abril de 2016, a autoridade competente de avaliação da Suécia apresentou, em conformidade com
o artigo 8.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 528/2012, o relatório de avaliação juntamente com as suas recomen
dações à Agência Europeia dos Produtos Químicos («Agência»).

(3)

O parecer da Agência (3) foi adotado em 13 de dezembro de 2017 pelo Comité dos Produtos Biocidas, tendo em
conta as conclusões da autoridade competente de avaliação.

(4)

Segundo esse parecer, o colecalciferol é uma pró-hormona e, por conseguinte, cumpre os critérios estabelecidos
no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão (4) para ser considerado como tendo propriedades
desreguladoras do sistema endócrino suscetíveis de causar efeitos adversos no ser humano. Por conseguinte,
o colecalciferol preenche o critério de exclusão estabelecido no artigo 5.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento (UE)
n.o 528/2012.

(5)

Além disso, de acordo com esse parecer, a utilização de produtos que contenham colecalciferol suscita
preocupações associadas a envenenamento primário e secundário, mesmo quando são aplicadas medidas
restritivas de gestão dos riscos, pelo que o colecalciferol satisfaz também o critério para ser considerado uma
substância candidata a substituição, em conformidade com o artigo 10.o, n.o 1, alínea e), do Regulamento (UE)
n.o 528/2012.

(6)

Nos termos do artigo 5.o, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 528/2012, uma substância ativa que preencha um
critério de exclusão só pode ser aprovada se se demonstrar que, pelo menos, se verifica uma das condições de
derrogação estabelecidas nesse artigo.

(7)

Em conformidade com o artigo 10.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 528/2012, a Agência organizou uma
consulta pública, entre 17 de julho e 15 de setembro de 2017, a fim de recolher informações relevantes,
incluindo informações sobre os substitutos disponíveis (5).

(8)

A Comissão realizou igualmente uma consulta pública específica, entre 7 de fevereiro e 7 de abril de 2018, a fim
de recolher informações sobre se as condições de derrogação estabelecidas no artigo 5.o, n.o 2, do Regulamento
(UE) n.o 528/2012 estavam preenchidas. A Comissão tornou públicos os contributos recebidos durante essa
consulta (6).

(1) JO L 167 de 27.6.2012, p. 1.
(2) Diretiva 98/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 1998, relativa à colocação de produtos biocidas no
mercado (JO L 123 de 24.4.1998, p. 1).
(3) Parecer do Comité dos Produtos Biocidas sobre o pedido de aprovação da substância ativa: colecalciferol, tipo de produtos: 14,
ECHA/BPC/180/2017.
(4) Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão, de 4 de setembro de 2017, que estabelece critérios científicos para a determinação
das propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos termos do Regulamento (UE) n.o 528/2012 do Parlamento Europeu e do
Conselho (JO L 301 de 17.11.2017, p. 1).
(5) https://echa.europa.eu/potential-candidates-for-substitution-previous-consultations
(6) https://circabc.europa.eu/w/browse/c29a57c2-e31d-43d8-9675-6aec345218cf
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(9)

As informações obtidas em resultado das duas consultas públicas acima referidas, a experiência adquirida no
âmbito da autorização de produtos rodenticidas e a renovação da aprovação de substâncias ativas anticoagulantes
utilizadas em rodenticidas, bem como as informações relativas à disponibilidade de alternativas aos rodenticidas
anticoagulantes incluídas no anexo 1 do relatório final da Comissão sobre medidas de redução dos riscos dos
rodenticidas anticoagulantes como produtos biocidas (7), foram debatidas com os Estados-Membros no âmbito do
Comité Permanente dos Produtos Biocidas.

(10)

Os roedores podem transportar agentes patogénicos responsáveis por muitas zoonoses, que podem representar
graves riscos para a saúde humana ou animal. As substâncias ativas anticoagulantes, que são atualmente as
principais substâncias ativas utilizadas em rodenticidas, preenchem também os critérios de exclusão estabelecidos
no artigo 5.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 528/2012, uma vez que são classificadas como tóxicas para
a reprodução da categoria 1B e a maioria são substâncias persistentes, bioacumuláveis e tóxicas (PBT) ou muito
persistentes e muito bioacumuláveis (mPmB). Outras substâncias ativas alternativas atualmente aprovadas para
produtos do tipo 14 e não sujeitas a exclusão, nomeadamente o dióxido de carbono, a alfacloralose, o fosforeto
de alumínio, o cianeto de hidrogénio e a maçaroca de milho em pó, têm condicionantes inerentes à sua natureza
e condições restritas de utilização. Os métodos de controlo ou prevenção não químicos para combate a roedores,
como as armadilhas mecânicas, elétricas ou de cola, podem não ser suficientemente eficientes e é possível que
suscitem outras questões relacionadas com a eventual crueldade e o sofrimento desnecessário que podem causar
aos roedores.

(11)

A aprovação do colecalciferol disponibilizaria no mercado mais uma substância ativa e seria útil para gerir
o crescente desenvolvimento da resistência dos roedores a substâncias ativas anticoagulantes, uma vez que
o colecalciferol atua de forma completamente diferente em comparação com os anticoagulantes. A disponibi
lidade do colecalciferol pode também reduzir a utilização de substâncias ativas anticoagulantes e, em especial, das
substâncias mais potentes de segunda geração. Por conseguinte, o colecalciferol pode desempenhar um papel no
futuro para assegurar um controlo satisfatório da população de roedores no âmbito de uma abordagem de gestão
integrada de pragas, em apoio das alternativas supramencionadas não sujeitas aos critérios de exclusão e,
eventualmente, reduzindo o recurso a substâncias ativas anticoagulantes em rodenticidas.

(12)

Além disso, um controlo insuficiente dos roedores pode não apenas causar impactos negativos significativos na
saúde humana ou animal ou no ambiente, mas também afetar a perceção pública da segurança relativamente à
exposição aos roedores ou afetar a segurança de um certo número de atividades económicas que podem ser
vulneráveis aos roedores, o que teria consequências económicas e sociais. Apesar das suas propriedades desregu
ladoras do sistema endócrino, o colecalciferol pode ser considerado como tendo, em geral, melhores perfis toxico
lógicos e ecotoxicológicos em comparação com as substâncias ativas anticoagulantes, uma vez que não está
classificado como tóxico para a reprodução da categoria 1B, como PBT nem como mPmB. O colecalciferol é
vitamina D3, que, na dose adequada, é um elemento essencial para a vida humana, apresentando em princípio
menores riscos para o ser humano em comparação com as substâncias ativas anticoagulantes, quando usado
como rodenticida. Os riscos para a saúde humana, para a saúde animal ou para o ambiente decorrentes da
utilização de produtos que contenham colecalciferol podem ser atenuados, se forem respeitadas determinadas
especificações e condições. Como explicado anteriormente, o colecalciferol pode desempenhar um papel no
futuro contribuindo para um controlo satisfatório da população de roedores no âmbito de uma abordagem de
gestão integrada de pragas, em apoio das alternativas supramencionadas não sujeitas aos critérios de exclusão e,
eventualmente, reduzindo o recurso a rodenticidas anticoagulantes que apresentam preocupações gerais
superiores. Neste contexto, a não aprovação dessa substância ativa privaria os utilizadores de uma ferramenta
para o controlo de roedores que poderia trazer valor acrescentado e que é, pelo menos, tão adequada como
muitas outras substâncias alternativas utilizadas. Por conseguinte, a não aprovação do colecalciferol como
substância ativa teria um impacto negativo desproporcionado para a sociedade em comparação com os riscos
resultantes da utilização da substância. A condição estabelecida no artigo 5.o, n.o 2, alínea c), está, assim,
preenchida.

(13)

Justifica-se, pois, aprovar o colecalciferol para utilização em produtos biocidas do tipo 14, nos termos de certas
especificações e condições.

(14)

Dado que o colecalciferol satisfaz o critério de exclusão estabelecido no artigo 5.o, n.o 1, alínea d), do
Regulamento (UE) n.o 528/2012, a aprovação deve ser válida por um período não superior a cinco anos, tal
como estabelecido no artigo 4.o, n.o 1, segunda frase, desse regulamento.

(15)

As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos
Produtos Biocidas,

(7) https://circabc.europa.eu/sd/a/352bffd8-babc-4af8-9d0c-a1c87a3c3afc/Final%20Report%20RMM.pdf
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ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
O colecalciferol é aprovado como substância ativa para utilização em produtos biocidas do tipo 14, nos termos das
especificações e condições definidas no anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União
Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 23 de abril de 2019.
Pela Comissão
O Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXO

Denominação
comum

Denominação IUPAC:
(3β,5Z,7E)-9,10-secoco
lesta-5,7,10(19)-trien-3-ol
N.o CE: 200-673-2
N.o CAS: 67-97-0

Grau mínimo de
pureza da substância
ativa (1)

970 g/kg

Data de
aprovação

Data de termo
da aprovação

Tipo de
produto

1 de julho de
2019

30 de junho
de 2024

14

Condições específicas

O colecalciferol é considerado uma substância candidata a substituição
ao abrigo do artigo 10.o, n.o 1, alíneas a) e e), do Regulamento (UE)
n.o 528/2012.

PT

Colecalciferol

Denominação IUPAC
Números de identificação

As autorizações de produtos biocidas estão sujeitas às seguintes condi
ções gerais:

(2) Os produtos só podem ser autorizados para utilização nos Estados-Membros se for cumprida pelo menos uma das condições previs
tas no artigo 5.o, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 528/2012.
(3) Em conformidade com o artigo 19.o, n.o 4, alínea d), do Regula
mento (UE) n.o 528/2012, não pode ser autorizada a disponibiliza
ção no mercado dos produtos para utilização pelo público em ge
ral.

Jornal Oficial da União Europeia

(1) A avaliação do produto deve ter especialmente em conta as expo
sições, os riscos e a eficácia associados a utilizações que o pedido
de autorização preveja, mas que não tenham sido examinadas na
avaliação dos riscos da substância ativa efetuada ao nível da União.
Além disso, nos termos do anexo VI, ponto 10, do Regulamento
(UE) n.o 528/2012, deve também avaliar-se se podem ser cumpri
das as condições do artigo 5.o, n.o 2, do Regulamento (UE)
n.o 528/2012.

(4) A concentração nominal do colecalciferol nos produtos não pode
exceder 0,075 % m/m.
(5) Os produtos devem conter um agente repugnante e um corante.
(6) Os produtos não podem ser autorizados sob a forma de pós de
rasto.
(7) Os produtos sob a forma de formulações de contacto que não os
pós de rasto só podem ser autorizados para utilização por profis
sionais qualificados em espaços interiores, em locais não acessíveis
a crianças ou a animais não visados.
24.4.2019

(8) Só podem ser autorizados produtos prontos a utilizar.

Denominação IUPAC
Números de identificação

Grau mínimo de
pureza da substância
ativa (1)

Data de
aprovação

Data de termo
da aprovação

Tipo de
produto

Condições específicas

PT

(9) A exposição primária e secundária das pessoas, dos animais não vi
sados e do ambiente deve ser minimizada através da ponderação e
aplicação de todas as medidas disponíveis adequadas de redução
dos riscos. Estas incluem, por exemplo, a restrição da utilização
a profissionais ou profissionais qualificados, sempre que possível, e
a fixação de condições específicas adicionais por cada categoria de
utilizadores.

24.4.2019

Denominação
comum

(10) Os roedores mortos e o isco não consumido devem ser eliminados
em conformidade com os requisitos locais. O método de elimina
ção deve ser especificamente descrito no resumo das características
do produto da autorização nacional e estar indicado no rótulo do
produto.

(1) Os produtos podem ser autorizados para utilização em esgotos,
espaços abertos ou lixeiras.
(2) Os produtos podem ser autorizados para utilização em pontos de is
cagem cobertos e protegidos, desde que estes proporcionem
o mesmo nível de proteção das espécies não visadas e dos seres hu
manos que as estações de isco invioláveis.
(3) Os produtos só podem ser autorizados para utilização em tratamen
tos permanentes nos locais com um elevado potencial de reinfesta
ção quando outros métodos de controlo se revelarem insuficientes.

Jornal Oficial da União Europeia

Para além das condições gerais, as autorizações de produtos biocidas
destinados a ser utilizados por profissionais qualificados estão sujeitas às
seguintes condições:

(4) Os produtos não podem ser autorizados para utilização em trata
mentos de iscagem faseada.
(5) As pessoas que disponibilizem no mercado produtos destinados
a utilizadores profissionais qualificados devem garantir que esses
produtos não são fornecidos a pessoas que não sejam profissionais
qualificados.
Para além das condições gerais, as autorizações de produtos biocidas
destinados a ser utilizados por profissionais estão sujeitas às seguintes
condições:
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(1) Os produtos não podem ser autorizados para utilização em esgotos,
espaços abertos ou lixeiras.

Denominação IUPAC
Números de identificação

Grau mínimo de
pureza da substância
ativa (1)

Data de
aprovação

Data de termo
da aprovação

Tipo de
produto

Condições específicas
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Denominação
comum

(2) Os produtos não podem ser autorizados para utilização em trata
mentos de iscagem permanente ou faseada.
PT

(3) Os produtos só podem ser autorizados para utilização em estações
de isco invioláveis.
(4) As pessoas que disponibilizem no mercado produtos destinados
a utilizadores profissionais devem garantir que esses produtos não
são fornecidos ao público em geral.
(1) O grau de pureza indicado nesta coluna corresponde ao grau mínimo de pureza da substância ativa avaliada. A substância ativa presente no produto colocado no mercado pode apresentar um grau de pureza
igual ou diferente, desde que tenha sido comprovada como tecnicamente equivalente à substância ativa avaliada.

Jornal Oficial da União Europeia
24.4.2019

24.4.2019
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DECISÕES
DECISÃO (UE) 2019/638 DO CONSELHO
de 15 de abril de 2019
relativa à posição a tomar, em nome da União Europeia na décima quarta reunião da Conferência
das Partes no respeitante a determinadas emendas aos anexos II, VIII e IX da Convenção de Basileia
sobre o controlo dos movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e sua eliminação
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 192.o, n.o 1, em
conjunção com o artigo 218.o, n.o 9,
Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,
Considerando o seguinte:
(1)

A Convenção de Basileia sobre o controlo dos movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e sua
eliminação («Convenção»), que entrou em vigor em 1992, foi celebrada pela União através da Decisão 93/98/CEE
do Conselho (1).

(2)

O Regulamento (CE) n.o 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (2) aplica na União a Convenção e
também a Decisão C (2001) 107/FINAL do Conselho da Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE) relativa à revisão da Decisão C (92) 39/FINAL sobre o controlo dos movimentos transfron
teiriços de resíduos destinados a operações de valorização («Decisão da OCDE»).

(3)

Em conformidade com a Convenção, a Conferência das Partes deverá considerar e adotar, conforme necessário,
emendas à Convenção. As emendas à Convenção são adotadas em reunião da Conferência das Partes.

(4)

Espera-se que, na sua décima quarta reunião, a Conferência das Partes, considere e adote, como exigido, emendas
aos anexos da Convenção. Essas alterações deverão acrescentar entradas nos anexos II e VIII da Convenção e rever
a entrada B3010 no anexo IX da Convenção.

(5)

As propostas de emendas aos anexos II, VIII e IX da Convenção, apresentadas pela Noruega, foram comunicadas
às Partes em 26 de outubro de 2018. Em 6 de dezembro de 2018, foi comunicada às Partes uma correção da
proposta de emenda ao anexo IX. Com estas propostas, os resíduos de plástico que requerem uma atenção
especial e os resíduos de plástico perigosos abrangidos pelas novas entradas nos anexos II e VIII da Convenção
ficarão sujeitos ao sistema de controlo da Convenção, enquanto os resíduos de plástico não perigosos abrangidos
pela entrada revista B3010 do anexo IX continuarão a ser comercializados entre países nas condições atualmente
previstas na Convenção.

(6)

A União deverá apoiar os objetivos das emendas propostas aos anexos da Convenção, pois contribuirão para
melhorar os controlos das exportações de resíduos de plástico, impedindo que estes resíduos sejam exportados
para países que não dispõem das infraestruturas adequadas para uma recolha eficaz e para a sua boa gestão
ambiental, para apoiar a boa gestão ambiental dos resíduos de plástico, para reduzir os riscos de estes resíduos se
dispersarem no meio ambiente e evitar o problema ambiental mundial do lixo marinho. No entanto, a União
deverá propor e apoiar alterações às emendas dos anexos da Convenção propostas pela Noruega, com vista
a clarificar o âmbito de aplicação dessas emendas e a melhorar o texto, bem como estabelecer uma data
adequada para a aplicação dessas emendas posterior à que está prevista no artigo 18.o da Convenção, facilitando
assim a sua aplicação e o seu cumprimento.

(1) Decisão 93/98/CEE do Conselho, de 1 de fevereiro de 1993, relativa à celebração, em nome da Comunidade, da Convenção sobre
o controlo dos movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e sua eliminação (Convenção de Basileia) (JO L 39 de 16.2.1993,
p. 1).
(2) Regulamento (CE) n.o 1013/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2006, relativo a transferências de resíduos
(JO L 190 de 12.7.2006, p. 1).
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(7)

É conveniente manter a situação vigente para as transferências de resíduos de plástico não perigosos, incluindo
certas misturas de resíduos de plásticos não perigosos na União e no EEE e, por conseguinte, não aplicar
o sistema de controlo decorrente do aditamento de uma entrada no anexo II da Convenção para essas transfe
rências. Para esse efeito, a União deverá, na medida do necessário, utilizar os procedimentos previstos na Decisão
da OCDE e o procedimento para a entrada em acordos bilaterais, multilaterais ou regionais ou em acordos
relativos ao movimento transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros resíduos com Partes ou não-partes em
conformidade com a Convenção, a fim de garantir que não seja imposto qualquer controlo adicional às transfe
rências de resíduos de plástico não perigosos, incluindo certas misturas de resíduos de plástico não perigosos, na
União e no EEE, na sequência da adoção de uma emenda ao anexo II da Convenção. ou da revisão da entrada
B3010 do anexo IX da Convenção.

(8)

É conveniente definir a posição a tomar em nome da União, na décima quarta reunião da Conferência das Partes,
relativamente às alterações dos anexos II, VIII e IX da Convenção, uma vez que tais alterações serão vinculativas
para a União serão suscetíveis de influenciar de forma determinante o teor do direito da União, nomeadamente
o Regulamento (CE) n.o 1013/2006,

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
1.
A posição a tomar em nome da União na décima quarta reunião da Conferência das Partes na Convenção de
Basileia sobre o controlo dos movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e sua eliminação («Convenção»)
consiste em apoiar a adoção de emendas aos anexos II, VIII e IX da Convenção a fim de adicionar e rever entradas
relativas a resíduos de plástico, sem prejuízo das seguintes considerações:
a) A União apoia as alterações propostas pela Noruega no sentido de aditar uma nova entrada no anexo II da
Convenção para os resíduos de plástico perigosos (que devem estar sujeitos ao sistema de controle da Convenção),
desde que se especifique que essa entrada também abrange as misturas de resíduos plásticos perigosos e que essa
nova entrada seja claramente definida, nomeadamente através de uma redação clara da entrada B3010 do anexo IX
da Convenção, a fim de facilitar a aplicação e o cumprimento das obrigações das Partes decorrentes do aditamento
da nova entrada para resíduos de plástico não perigoso no anexo II da Convenção;
b) A União apoia as alterações propostas pela Noruega no sentido de aditar uma nova entrada no anexo VIII da
Convenção para os resíduos de plástico não perigosos (que devem estar sujeitos ao sistema de controle da
Convenção), desde que se especifique que essa entrada também abrange as misturas de resíduos de plástico não
perigosos;
c) A União apoia a proposta da Noruega de revisão da entrada B3010 relativamente a resíduos de materiais plásticos
não perigosos (que não devem estar sujeitos ao sistema de controle, a menos que contenham um material
pertencente a uma categoria constante do anexo I da Convenção numa medida que os faça ter uma característica
perigosa constante do anexo III da Convenção), do anexo IX à Convenção, na condição de essa proposta ser alterada,
a fim de:
i) clarificar o âmbito de aplicação, de modo a que apenas sejam incluídas na entrada as matérias plásticas não
misturadas destinadas a reciclagem ou preparação para reutilização, de preferência limitadas à operação R3
constante do anexo IV da Convenção;
ii) melhorar o texto e simplificar a definição da entrada B3010 no anexo IX da Convenção, a fim de facilitar
a aplicação e o cumprimento das obrigações das Partes no âmbito da revisão dessa entrada, em especial porque
essa entrada está ligada à entrada proposta relativa aos resíduos de plástico não perigosos no anexo II da
Convenção;
d) A União propõe e apoia a fixação de uma data adequada para a aplicação das emendas em data posterior à que está
prevista no artigo 18.o da Convenção.
2.
No caso do aditamento de uma nova entrada relativa aos resíduos de plástico não perigosos no anexo II ou da
revisão da entrada B3010 no anexo IX da Convenção, ou de ambas serem adotadas na décima quarta reunião da
Conferência das Partes na Convenção, a União tomará, na medida do necessário, as medidas exigidas pela Decisão da
OCDE e pelo artigo 11.o da Convenção para garantir que os atuais controlos das transferências de resíduos de plástico
não perigosos, incluindo certas misturas de resíduos de plástico não perigosos na União e no EEE, não são afetados.

Artigo 2.o
À luz da evolução da situação no decurso da décima quarta reunião da Conferência das Partes, os representantes da
União podem, mediante consulta dos Estados-Membros e durante reuniões de coordenação no local, chegar a acordo
sobre ajustes da posição referida no artigo 1.o, sem nova decisão do Conselho.
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Artigo 3.o
A presente decisão entra em vigor na data da sua adoção.

Feito no Luxemburgo, em 15 de abril de 2019.
Pelo Conselho
O Presidente
P. DAEA
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DECISÃO (UE) 2019/639 DO CONSELHO
de 15 de abril de 2019
relativa à posição a tomar, em nome da União Europeia na nona reunião da Conferência das Partes
no que diz respeito às alterações dos anexos A e B da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes
Orgânicos Persistentes
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 192.o, n.o 1, em
conjugação com o artigo 218.o, n.o 9,
Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,
Considerando o seguinte:
(1)

A Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (a «Convenção») entrou em vigor em
17 de maio de 2004 e foi celebrada pela União através da Decisão 2006/507/CE do Conselho (1).

(2)

O Regulamento (CE) n.o 850/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho (2) executa a Convenção na União.

(3)

Nos termos do artigo 8.o da Convenção, a Conferência das Partes decide sobre a inscrição de substâncias
químicas nos anexos A, B e/ou C da Convenção e especifica as medidas de controlo relativas a essas substâncias
químicas.

(4)

A fim de proteger a saúde humana e o ambiente de novas emissões de dicofol, de ácido perfluoro-octanoico
(PFOA) e seus sais e compostos afins, é necessário reduzir ou eliminar a produção e a utilização dessas
substâncias químicas a nível mundial e apoiar a sua inscrição nos anexos pertinentes da Convenção. Além disso,
é necessário reduzir ou eliminar a utilização de ácido perfluoro-octanossulfónico (PFOS), dos seus sais e de
fluoreto de perfluoro-octanossulfonilo (PFOSF), alterando ou suprimindo as finalidades aceitáveis e/ou as
derrogações específicas previstas no anexo B da Convenção.

(5)

Espera-se que, na sua nona reunião, a Conferência das Partes adote decisões no sentido de aditar essas substâncias
químicas ao anexo A da Convenção e de alterar entradas existentes no anexo B da Convenção.

(6)

Importa estabelecer a posição a tomar, em nome da União, na nona reunião da Conferência das Partes no que diz
respeito às alterações aos anexos A e B da Convenção, dado que essas alterações serão vinculativas para a União,

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A posição a tomar, em nome da União, na nona reunião da Conferência das Partes na Convenção de Estocolmo sobre
Poluentes Orgânicos Persistentes (a «Convenção»), em conformidade com as recomendações pertinentes do Comité de
Revisão dos Poluentes Orgânicos Persistentes, consiste em apoiar:
a) a inscrição do dicofol no anexo A da Convenção, sem derrogações específicas;
b) a inscrição do ácido perfluoro-octanoico (PFOA) e dos seus sais, e dos seus compostos afins, no anexo A da
Convenção, incluindo a adição de uma nova parte [X] no anexo A da Convenção, com derrogações específicas para:
i)

o fabrico de semicondutores ou dispositivos eletrónicos similares, incluindo, durante um período de 10 anos
a contar da data de entrada em vigor destas alterações, uma derrogação aplicável às peças de reparação dos
equipamentos utilizados no fabrico de semicondutores ou dispositivos eletrónicos similares,

ii) os revestimentos fotográficos aplicados a películas,
iii) os têxteis com propriedades de repelência de óleo e de água para proteção de trabalhadores em relação a líquidos
perigosos que acarretam riscos para a sua saúde e segurança,
(1) Decisão 2006/507/CE do Conselho, de 14 de outubro de 2004, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia, da Convenção
de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (JO L 209 de 31.7.2006, p. 1).
(2) Regulamento (CE) n.o 850/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativo a poluentes orgânicos
persistentes e que altera a Diretiva 79/117/CEE (JO L 158 de 30.4.2004, p. 7).

24.4.2019

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 109/23

iv) os dispositivos médicos invasivos e implantáveis,
v) as espumas de combate a incêndios para a supressão de vapores e de incêndios com origem em combustíveis
líquidos já existentes em sistemas instalados, tanto móveis como fixos,
vi) a utilização de iodato de perfluoro-octil para a produção de brometo de perfluoro-octil para fins de fabrico de
produtos farmacêuticos até 2036, sujeita a uma reapreciação regular;
c) a alteração do anexo A da Convenção, parte [X], n.o 3, alínea b), relativo ao PFOA e aos seus sais e compostos afins:
o aditamento do seguinte texto: «Podem permitir-se testes para verificar o devido funcionamento de um sistema
instalado que já contenha espumas de combate a incêndios que contenham ou possam conter PFOA e seus sais e
compostos afins, desde que as emissões para o ambiente sejam evitadas e os efluentes recolhidos sejam eliminados de
forma que respeite o ambiente, em conformidade com o artigo 6.o, n.o 1, da Convenção.»;
d) a supressão, na entrada do anexo B da Convenção relativa ao ácido perfluoro-octanossulfónico (PFOS) e seus
derivados, das seguintes «finalidades aceitáveis»: fixação de imagens, revestimentos fotorresistentes e antirreflexo para
semicondutores, agente mordente para semicondutores compostos e filtros cerâmicos, fluidos hidráulicos para
a aviação, determinados dispositivos médicos (tais como camadas de copolímero de etileno-tetrafluoroetileno (ETFE)
e produção de ETFE rádio-opacos, dispositivos médicos para diagnóstico in vitro e filtros de cor de CCD);
e) a supressão, na entrada do anexo B da Convenção relativa ao PFOS e seus derivados, das seguintes «derrogações
específicas»: fotomáscaras nos setores dos semicondutores e dos ecrãs de cristais líquidos (LCD), revestimentos
metálicos (revestimentos metálicos duros e revestimentos metálicos decorativos), componentes elétricos e eletrónicos
de algumas impressoras e fotocopiadoras a cores, inseticidas para combater formigas vermelhas e térmitas
importadas e produção de óleos por processos químicos;
f) a alteração da «finalidade aceitável», para o PFOS e os seus derivados, referente à produção e utilização de espuma de
combate a incêndios, transformando-a numa «derrogação específica» aplicável à utilização de espumas de combate
a incêndios para a supressão de vapores e de incêndios com origem em combustíveis líquidos;
g) a alteração da «finalidade aceitável» para o PFOS e os seus derivados, referente à produção e utilização de revesti
mentos metálicos (revestimentos metálicos duros) apenas em sistemas de ciclo fechado, transformando-a numa
«derrogação específica» aplicável a essa utilização;
h) a alteração da «finalidade aceitável», para o PFOS e os seus derivados, referente à utilização em iscos de insetos para
combate às formigas-cortadeiras dos géneros Atta spp. e Acromyrmex spp., passando a incluir a sulfluramida e especi
ficando que esta «finalidade aceitável» se destina exclusivamente a utilização agrícola.
Artigo 2.o
Em função da evolução da situação no decurso da nona reunião da Conferência das Partes, os representantes da União
podem, mediante consulta dos Estados-Membros, durante reuniões de coordenação no local, chegar a acordo sobre
pequenas alterações à posição referida no artigo 1.o, sem nova decisão do Conselho.
Artigo 3.o
A presente decisão entra em vigor no dia da sua adoção.

Feito no Luxemburgo, em 15 de abril de 2019.
Pelo Conselho
O Presidente
P. DAEA
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DECISÃO (UE) 2019/640 DO CONSELHO
de 15 de abril de 2019
relativa à afetação de fundos liberados pela anulação de autorizações relativas a projetos ao abrigo
do 10.o Fundo Europeu de Desenvolvimento, a fim de aprovisionar a Facilidade de Apoio à Paz em
África
O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Acordo Interno entre os Representantes dos Governos dos Estados-Membros da União Europeia,
reunidos no Conselho, relativo ao financiamento da ajuda concedida pela União Europeia no âmbito do quadro
financeiro plurianual para o período 2014-2020, em conformidade com o Acordo de Parceria ACP-UE, bem como à
concessão de assistência financeira aos Países e Territórios Ultramarinos, aos quais se aplica a Parte IV do Tratado sobre
o Funcionamento da União Europeia (1), nomeadamente o artigo 1.o, n.o 4,
Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,
Considerando o seguinte:
(1)

No âmbito do 11.o Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), a União autorizou até ao momento um montante
total de 1 627 300 000 EUR para a Facilidade de Apoio à Paz em África (FAP), a fim de prestar apoio financeiro
às medidas da União Africana para fazer face às crises de segurança existentes e emergentes em África. Este
compromisso em prol da paz e da segurança no continente africano deverá manter-se durante o período
2019-2020.

(2)

As necessidades da FAP para o período 2019-2020 estão estimadas em 814 860 000 EUR.

(3)

É conveniente utilizar os fundos liberados pela anulação de autorizações relativas a projetos ao abrigo do
10.o FED para assegurar o financiamento da FAP até ao final de 2020.

(4)

Esses fundos deverão financiar as atividades da FAP, incluindo o apoio à operacionalização da Arquitetura de Paz
e Segurança Africana, o apoio a iniciativas destinadas a prevenir e gerir conflitos violentos em caso de
necessidades urgentes e imprevistas em situações de crise (Mecanismo de Resposta Rápida) e o apoio a operações
de apoio à paz sob liderança africana e deverão cobrir as despesas de apoio incorridas pela Comissão.

(5)

Esses fundos deverão utilizar-se em conformidade com o programa de ação plurianual correspondente da FAP e
com as regras e os procedimentos aplicáveis ao 11.o FED, tais como previstos nos Regulamentos (UE)
2015/322 (2) e (UE) 2018/1877 (3) do Conselho,

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
É afetado ao aprovisionamento da Facilidade de Apoio à Paz em África para o período 2019-2020 um montante
máximo de 445 860 000 EUR proveniente dos fundos liberados pela anulação de autorizações relativas a projetos ao
abrigo do 10.o Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED).
Deste valor, um montante máximo de 14 860 000 EUR destina-se ao financiamento das despesas de apoio incorridas
pela Comissão.
Esses fundos são geridos em conformidade com as regras e os procedimentos aplicáveis ao 11.o FED.
(1) JO L 210 de 6.8.2013, p. 1.
(2) Regulamento (UE) 2015/322 do Conselho, de 2 de março de 2015, relativo à execução do 11.o Fundo Europeu de Desenvolvimento
(JO L 58 de 3.3.2015, p. 1).
(3) Regulamento (UE) 2018/1877 do Conselho, de 26 de novembro de 2018, relativo ao regulamento financeiro aplicável ao 11.o Fundo
Europeu de Desenvolvimento e que revoga o Regulamento (UE) 2015/323 (JO L 307 de 3.12.2018, p. 1).
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Artigo 2.o
A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao da sua adoção.

Feito no Luxemburgo, em 15 de abril de 2019.
Pelo Conselho
O Presidente
P. DAEA
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DECISÃO DE EXECUÇÃO (UE) 2019/641 DA COMISSÃO
de 17 de abril de 2019
relativa aos termos e condições da autorização de uma família de produtos biocidas que contêm
1R-trans-fenotrina, na sequência de uma comunicação da Irlanda em conformidade com
o artigo 36.o do Regulamento (UE) n.o 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho
[notificada com o número C(2019) 2837]
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2012,
relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas (1), nomeadamente o artigo 36.o, n.o 3,
Considerando o seguinte:
(1)

Em 20 de agosto de 2015, a empresa CSI-Europe (o «requerente») apresentou um pedido às autoridades
competentes de diversos Estados-Membros («Estados-Membros interessados»), incluindo a Alemanha, para
o reconhecimento mútuo paralelo de uma família de produtos biocidas de inseticidas à base de iscos contra
formigas que contêm a substância ativa 1R-trans-fenotrina («família de produtos contestada»). A Irlanda atuou
como Estado-Membro responsável pela avaliação do pedido, tal como referido no artigo 34.o, n.o 1, do
Regulamento (UE) n.o 528/2012 («Estado-Membro de referência»).

(2)

Nos termos do artigo 35.o, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 528/2012, em 30 de junho de 2017, a Alemanha
comunicou objeções ao grupo de coordenação e ao requerente, indicando que a família de produtos contestada
não satisfaz a condição estabelecida no artigo 19.o, n.o 1, alínea b), subalínea i), daquele regulamento.

(3)

A Alemanha considera que os dados de eficácia fornecidos pelo requerente e avaliados pelo Estado-Membro de
referência não são aceitáveis. A Alemanha questiona se a palatabilidade dos iscos foi suficientemente demonstrada
nos testes laboratoriais. Também questiona a validade do estudo de campo, uma vez que não foi realizado
durante a primavera, bem como a validade da análise estatística realizada pelo requerente. Além disso,
a Alemanha discorda das decisões tomadas pelo Estado-Membro de referência com base em pareceres de peritos,
tal como referido no ponto 12 do anexo VI do Regulamento (UE) n.o 528/2012.

(4)

O secretariado do grupo de coordenação convidou os Estados-Membros interessados e o requerente
a apresentarem observações por escrito acerca da comunicação. A Bélgica, a Alemanha, o Luxemburgo, os Países
Baixos, o Reino Unido e o requerente apresentaram observações. A comunicação foi também debatida na reunião
do grupo de coordenação de 26 de setembro de 2017.

(5)

Dado que não se chegou a acordo no grupo de coordenação, o Estado-Membro de referência comunicou as
objeções não resolvidas à Comissão, nos termos do artigo 36.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 528/2012, em
16 de janeiro de 2018. O Estado-Membro de referência forneceu então à Comissão uma informação pormeno
rizada das questões relativamente às quais os Estados-Membros não puderam chegar a acordo e dos motivos do
desacordo. Uma cópia dessa informação foi enviada aos Estados-Membros interessados e ao requerente.

(6)

Em 16 de fevereiro de 2018, a Comissão solicitou o parecer da Agência Europeia dos Produtos Químicos
(a «Agência»), em conformidade com o artigo 36.o, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 528/2012, sobre várias
questões relacionadas com as objeções não resolvidas.

(7)

A Agência adotou o seu parecer (2) em 18 de outubro de 2018.

(8)

Segundo a Agência, a palatabilidade dos iscos abrangidos pela família de produtos contestada está suficientemente
demonstrada para a utilização alegada.

(1) JO L 167 de 27.6.2012, p. 1.
(2) ECHA opinion of 18 October 2018 on a request according to Article 38 of Regulation (EU) No 528/2012 on «Questions on unresolved objections
during mutual recognition of a PT 18 biocidal product family containing 1R-trans phenothrin for use against ants» [Parecer da ECHA,
de 18 de outubro de 2018, sobre um pedido, nos termos do artigo 38.o do Regulamento (UE) n.o 528/2012, relativo a perguntas
sobre objeções não resolvidas durante o reconhecimento mútuo de uma família de produtos biocidas do tipo 18 que contêm
1R-trans-fenotrina para utilização contra formigas] (ECHA/BPC/216/2018).
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(9)

Além disso, a Agência indica no seu parecer que o estudo de campo é válido, uma vez que revela uma maior
redução da população de formigas nos ninhos tratados, em comparação com os ninhos de controlo. A Agência
considera também que a análise estatística dos resultados do estudo de campo realizado pelo requerente é
aceitável. Tendo em conta as orientações (3) acordadas a nível da União aplicáveis no momento da apresentação
do pedido, a Agência conclui que a eficácia da família de produtos contestada para a utilização alegada fica
suficientemente demonstrada pelos dados de campo fornecidos pelo requerente.

(10)

Atendendo ao parecer da Agência, a família de produtos contestada é suficientemente eficaz, tal como exigido no
artigo 19.o, n.o 1, alínea b), subalínea i), do Regulamento (UE) n.o 528/2012.

(11)

As medidas previstas na presente decisão estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos
Produtos Biocidas,

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A presente decisão aplica-se à família de produtos biocidas identificada pelo número BC-LR019221-36 no Registo de
Produtos Biocidas.
Artigo 2.o
A família de produtos biocidas referida no artigo 1.o satisfaz a condição estabelecida no artigo 19.o, n.o 1, alínea b),
subalínea i), do Regulamento (UE) n.o 528/2012.
Artigo 3.o
Os destinatários da presente decisão são os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 17 de abril de 2019.
Pela Comissão
Jyrki KATAINEN

Vice-Presidente

(3) Technical Notes for Guidance on product evaluation (2012) — Efficacy tests for product type 18 — insecticides, acaricides and products to
control other arthropods and product type 19 — repellents and attractants (only concerning arthropods) [Notas técnicas de orientação sobre
a avaliação dos produtos (2012) — Testes de eficácia para produtos do tipo 18, inseticidas, acaricidas e produtos destinados
a controlar outros artrópodes, e produtos do tipo 19, repelentes e atrativos (apenas para artrópodes)].
https://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg_efficacy_pt18-19_final_en.pdf/9c72241e-0eea-4f23-8e5ff52d00a83382
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RETIFICAÇÕES
Retificação do Regulamento de Execução (UE) 2018/1506 da Comissão, de 10 de outubro de 2018,
relativo a medidas excecionais de apoio ao mercado nos setores dos ovos e da carne de aves de
capoeira em Itália
(Jornal Oficial da União Europeia L 255 de 11 de outubro de 2018)
Na página 4, artigo 3.o, n.o 1, alínea d), subalínea i):
onde se lê:

«0,1815 EUR por pinto do código NC 0105 94 00 até, no máximo, 853 692 animais»,

deve ler-se:

«0,1815 EUR por semana por pinto do código NC 0105 94 00 até, no máximo, 853 692 animais».

Na página 4, artigo 3.o, n.o 1, alínea d), subalínea ii):
onde se lê:

«1,2225 EUR por peru do código NC 0105 99 30 até, no máximo, 48 050 animais»,

deve ler-se:

«1,2225 EUR por semana por peru do código NC 0105 99 30 até, no máximo, 48 050 animais».

Retificação do Regulamento (UE) 2019/50 da Comissão, de 11 de janeiro de 2019, que altera os
anexos II, III, IV e V do Regulamento (CE) n.o 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho no
que se refere aos limites máximos de resíduos de clorantraniliprole, clomazona, ciclaniliprole,
fenazaquina, fenpicoxamida, fluoxastrobina, lambda-cialotrina, mepiquato, óleo de cebola,
tiaclopride e valifenalato no interior e à superfície de certos produtos
(«Jornal Oficial da União Europeia» L 10 de 14 de janeiro de 2019)
Na página 12, no anexo, nas alterações das colunas respeitantes à clomazona, à fluoxastrobina, à lambda-cialotrina, ao
mepiquato e ao tiaclopride no anexo II do Regulamento (CE) n.o 396/2005, no quadro, no título da coluna respeitante à
lambda-cialotrina:
onde se lê:

«Lambda-cialotrina (L) (R)»,

deve ler-se:

«Lambda-cialotrina (inclui a gama-cialotrina) (soma dos isómeros R,S e S,R) (L)».

Na página 17, no anexo, nas alterações das colunas respeitantes à clomazona, à fluoxastrobina, à lambda-cialotrina, ao
mepiquato e ao tiaclopride no anexo II do Regulamento (CE) n.o 396/2005, no quadro, na entrada respeitante às
sementes de algodão:
onde se lê:
«0401090

Sementes de algodão

0,01 (*)

0,2

0,5 (+)

0,15»

Sementes de algodão

0,01 (*)

0,2

5 (+)

0,15»

deve ler-se:
«0401090
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Na página 22, no anexo, nas alterações das colunas respeitantes à clomazona, à fluoxastrobina, à lambda-cialotrina, ao
mepiquato e ao tiaclopride no anexo II do Regulamento (CE) n.o 396/2005, nas notas de rodapé por baixo do quadro:
onde se lê:

«Lambda-cialotrina (L) (R)
(R)

= A definição do resíduo difere para as seguintes combinações de pesticida-número de código:
Lambda-cialotrina - código 1000000 exceto 1040000: lambda-cialotrina, incluindo outras misturas
de isómeros constituintes (soma dos isómeros)»,

deve ler-se:

«Lambda-cialotrina (inclui a gama-cialotrina) (soma dos isómeros R,S e S,R) (L)».
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