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DIRECTIVA 2000/        /CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de

relativa aos meios portuários de recepção de resíduos gerados em navios e de resíduos da carga

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o nº 2 do artigo 80º,

Tendo em conta a proposta da Comissão 1,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social 2,

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões 3,

Deliberando nos termos do artigo 251º do Tratado 4,

                                                
1 JO C 271 de 31.8.1998, p. 79.
2 JO C 138 de 18.5.1999, p. 12.
3 JO C 198 de 14.7.1999, p. 27.
4 Parecer do Parlamento Europeu de 11 de Fevereiro de 1999 (JO C 150 de 28.9.1999, p. 432),

posição comum do Conselho de     (ainda não publicada no Jornal Oficial) e decisão do
Parlamento Europeu de      (ainda não publicada no Jornal Oficial).
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Considerando o seguinte:

(1) A política comunitária para o ambiente visa um nível de protecção elevado; ela baseia-se nos

princípios da precaução, do poluidor-pagador e da acção preventiva;

(2) Um importante domínio da acção comunitária no sector dos transportes marítimos diz

respeito à redução da poluição dos oceanos; pode conseguir-se tal objectivo dando

cumprimento às convenções, códigos e resoluções internacionais, preservando

simultaneamente a liberdade de navegação estabelecida pela Convenção das Nações Unidas

sobre o Direito do Mar e a liberdade de prestação de serviços estabelecida pela legislação

comunitária;

(3) A Comunidade está seriamente preocupada com a poluição dos mares e costas dos Estados-

-Membros causada por descargas de resíduos de navios e de resíduos da carga e, em

especial, com a aplicação da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por

Navios de 1973, alterada pelo Protocolo de 1978 (Marpol 73/78), que define que resíduos os

navios podem descarregar para o meio marinho e requer que os Estados partes asseguram a

disponibilidade de meios de recepção adequados nos portos; todos os Estados-Membros

ratificaram a Marpol 73/78;

(4) Pode aumentar-se a protecção do meio marinho reduzindo as descargas no mar de resíduos

gerados em navios e de resíduos da carga; tal pode conseguir-se melhorando a

disponibilidade e a utilização dos meios de recepção e melhorando o regime de aplicação; na

sua Resolução, de 8 de Junho de 1993, sobre uma política comum de segurança marítima 1,

o Conselho incluiu entre as suas acções prioritárias o desenvolvimento da disponibilidade e

da utilização dos meios de recepção na Comunidade;

                                                
1 JO C 271 de 7.10.1993, p. 1.
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(5) A Directiva 95/21/CE do Conselho, de 19 de Junho de 1995, relativa à aplicação, aos navios

que escalem os portos da Comunidade ou naveguem em águas sob jurisdição dos Estados-

-Membros, das normas internacionais respeitantes à segurança da navegação, à prevenção da

poluição e às condições de vida de trabalho a bordo dos navios (inspecção pelo Estado do

porto) 1, estabelece que os navios que representem um risco irrazoável de danos para o meio

marinho não devem ser autorizados a sair para o mar;

(6) A poluição dos mares tem, por natureza, repercussões transnacionais; à luz do princípio da

subsidiariedade, uma acção a nível comunitário constitui o modo mais eficaz de garantir

normas ambientais comuns para os navios e portos em toda a Comunidade;

(7) À luz do princípio da proporcionalidade, uma directiva constitui o instrumento jurídico

adequado, visto proporcionar um quadro para a aplicação uniforme e vinculativa das normas

ambientais pelos Estados-Membros, deixando-lhes, todavia, o direito de decidirem dos meios

de aplicação que melhor se coadunem com o seu sistema interno;

(8) Deve ser assegurada a coerência com os acordos regionais em vigor, como a Convenção para
a Protecção do Meio Marinho  na Zona do Mar Báltico, de 1974/1992;

(9) Para reforçar a prevenção da poluição e evitar distorções da concorrência, as prescrições
ambientais deverão aplicar-se a todos os navios, qualquer que seja o seu pavilhão e que
devem ser disponibilizados meios de recepção adequados em todos os portos da Comunidade;

                                                
1 JO L 157 de 7.7.1995, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 98/42/CE (JO L 184 de 27.6.1998, p. 40).
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(10) Os meios portuários de recepção adequados deverão satisfazer as necessidades dos
utilizadores, do maior navio mercante à mais pequena embarcação de recreio, e do ambiente,
sem causar atrasos indevidos aos navios que os utilizam; a obrigação de garantir a
disponibilidade de meios portuários de recepção adequados deixa aos Estados-Membros uma
grande margem de liberdade para organizar a recepção dos resíduos da forma mais
conveniente, permitindo-lhes, designadamente, prever instalações de recepção fixas ou
designar prestadores de serviços que tragam até aos portos unidades móveis para a recepção
dos resíduos; esta obrigação implica igualmente a obrigação de prever todos os serviços e/ou
medidas de acompanhamento necessárias para o uso correcto e adequado desses meios;

(11) A adequação dos meios pode ser melhorada através de planos actualizados de recepção e
gestão estabelecidos em consulta com as partes interessadas;

(12) A eficácia dos meios portuários de recepção pode ser melhorada exigindo que os navios
notifiquem a sua necessidade de utilizar meios de recepção; esta notificação deverá
igualmente conter informações que possibilitem uma clarificação eficaz da gestão de resíduos;
os resíduos provenientes de navios de pesca e de embarcações de recreio podem ser geridos
pelos meios portuários de recepção sem notificação prévia;

(13) As descargas no mar de resíduos gerados em navios podem ser reduzidas exigindo que todos
os navios entreguem os resíduos em meios portuários de recepção antes de deixarem o porto;
a fim de conciliar o interesse do funcionamento normal dos transportes marítimos com a
protecção do ambiente, deverão ser possíveis as excepções a esta imposição tomando-se em
conta a adequação da capacidade máxima de armazenamento a bordo, a possibilidade de
entrega noutro porto sem riscos de descarga no mar e as condições de entrega específicas
adoptadas em conformidade com o direito internacional;
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(14) Em virtude do princípio do "poluidor-pagador", os custos dos meios portuários de recepção,

incluindo o tratamento e eliminação dos resíduos gerados em navios, deverão ser cobertos

pelo navio; com o intuito de proteger o ambiente, o regime de taxas deverá incentivar a

entrega nos portos de resíduos gerados em navios em vez da descarga no mar; tal pode ser

facilitado determinando-se que todos os navios contribuam para os custos da recepção e

gestão dos resíduos gerados em navios de modo a reduzir os incentivos económicos à

descarga no mar; em virtude do principio da subsidiariedade, os Estados-Membros deverão

continuar a ser competentes para decidir, de acordo com a respectiva legislação nacional e

com as práticas em vigor no seu território, se e em que medida as taxas relacionadas com as

quantidades de resíduos efectivamente entregues pelos navios serão incorporadas nos sistemas

de recuperação dos custos de utilização de meios portuários de recepção; as taxas pela

utilização destes meios deverão ser equitativas, não discriminatórias e transparentes;

(15) A fim de evitar encargos exagerados para as partes interessadas, os navios com escalas

frequentes e regulares poderão ser dispensados de certas obrigações decorrentes da presente

directiva desde que haja provas suficientes que existem disposições para assegurar a entrega

dos resíduos e o pagamento de taxas;

(16) Os resíduos da carga deverão ser entregues em meios portuários de recepção em

conformidade com o disposto na Marpol 73/78; a Marpol 73/78 exige que os resíduos da

carga sejam entregues a meios portuários de recepção, na medida do necessário para cumprir

as disposições em matéria de limpeza dos tanques; qualquer taxa cobrada por essa entrega

deverá ser paga pelo utilizador do meio de recepção, sendo o utilizador habitualmente

definido em disposições contratuais entre as partes interessadas ou noutras disposições de

carácter local;



11195/1/99 REV 1 PB/ml P
DG D II 6

(17) É necessário realizar inspecções orientadas para verificar o cumprimento da presente
directiva; o número de inspecções, bem como as sanções aplicadas, deverão ser o suficiente
para prevenir o incumprimento do disposto na presente directiva; por uma questão de
eficiência e de relação custo-eficácia, essas inspecções poderão ser realizadas no âmbito da
Directiva 95/21/CE em casos adequados;

(18) Os Estados-Membros deverão garantir um enquadramento administrativo adequado para o
funcionamento correcto dos meios portuários de recepção; nos termos da Marpol 73/78, as
alegações de insuficiência dos meios portuários de recepção devem ser transmitidas à
Organização Marítima Internacional (OMI); essas mesmas alegações poderão ser transmitidas
simultaneamente à Comissão para informação;

(19) Um sistema de informação para identificação dos navios poluidores ou potencialmente
poluidores facilitaria a aplicação da presente directiva e contribuiria para a avaliação da sua
execução; o sistema de informação SIRENAC, criado no âmbito do Memorando de Acordo
de Paris para a Inspecção pelo Estado do Porto, fornece muita da informação adicional
necessária para esse efeito;

(20)  É necessário que um comité composto de representantes dos Estados-Membros assista a
Comissão na aplicação efectiva da presente directiva; as medidas necessárias à execução da
presente directiva são medidas de âmbito geral na acepção do artigo 2º da
Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício
das competências de execução atribuídas à Comissão1, pelo que essas medidas devem ser
aprovadas pelo procedimento de regulamentação a que se refere o artigo 5º da referida
decisão;

                                                
1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Rectificação (JO L 269 de 19.10.1999, p. 45).
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(21) Certas disposições da presente directiva poderão, sem que se alargue o seu âmbito de
aplicação, ser modificadas de acordo com aquele procedimento a fim de ter em conta
disposições comunitárias ou da OMI que no futuro entrem em vigor, de modo a assegurar a
sua aplicação harmonizada,

APROVARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1º

Objectivo

O objectivo da presente directiva é reduzir as descargas no mar, especialmente as descargas ilegais,

de resíduos gerados em navios e de resíduos da carga, provenientes de navios que utilizem os portos

da Comunidade, mediante o melhoramento da disponibilidade e da utilização de meios portuários

de recepção de resíduos gerados em navios e de resíduos da carga, aumentando, assim, a protecção

do meio marinho.

Artigo 2º

Definições

Para efeitos da presente directiva, entende-se por:

a) "Navio", uma embarcação de mar de qualquer tipo que opere no meio marinho, incluindo

embarcações de sustentação dinâmica, veículos de sustentação por ar, submersíveis e

estruturas flutuantes;

b) "Marpol 73/78", a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios,

de 1973, alterada pelo Protocolo de 1978, com a redacção em vigor à data de aprovação da

presente directiva;
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c) "Resíduos gerados em navios", todos os resíduos, incluindo os esgotos sanitários, e os

resíduos que não sejam resíduos da carga, produzidos no serviço de um navio e abrangidos

pelos Anexos I, IV e V da Marpol 73/78, bem como os resíduos associados à carga, conforme

definidos nas directrizes para a aplicação do Anexo V da Marpol 73/78;

d) "Resíduos da carga", os restos das matérias transportadas como carga em porões ou tanques

de carga que ficam das operações de descarga e das operações de limpeza, incluindo

excedentes de carga/descarga e derrames;

e) "Meios portuários de recepção", as estruturas fixas, flutuantes ou móveis aptas a receber

resíduos gerados em navios ou resíduos da carga;

f) "Navio de pesca", um navio equipado ou utilizado comercialmente para a captura de peixe ou

outros recursos vivos do mar;

g) "Embarcação de recreio", um navio de qualquer tipo, independentemente do meio de

propulsão, utilizado para fins desportivos ou recreativos;

h) "Porto", qualquer lugar ou área geográfica em que tenham sido efectuados trabalhos de

beneficiação ou instalados equipamentos que permitam, principalmente, a recepção de navios,

incluindo navios de pesca e embarcações de recreio.

Sem prejuízo das definições das alíneas c) e d), os "resíduos gerados em navios" e os "resíduos da

carga" são considerados resíduos na acepção do disposto no nº 1, alínea a), da

Directiva 75/442/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1975, relativa aos resíduos 1.

                                                
1 JO L 194 de 25.7.1975, p. 39. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Decisão 96/350/CE da Comissão (JO L 135 de 6.6.1996, p. 32).
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Artigo 3º

Âmbito

A presente directiva aplica-se a:

a) Todos os navios, incluindo os navios de pesca e as embarcações de recreio, qualquer que seja
o seu pavilhão, que escalem ou operem num porto de um Estado-Membro, com excepção dos
navios de guerra, das unidades auxiliares de marinha e dos navios pertencentes ou operados
por um Estado e utilizados, no momento considerado, unicamente para fins de serviço público
não comercial; e

b) Todos os portos dos Estados-Membros habitualmente demandados pelos navios que se
enquadram no âmbito da alínea a).

Artigo 4º

Meios portuários de recepção

1. Os Estados-Membros devem assegurar a disponibilidade de meios portuários de recepção
adequados às necessidades dos navios que normalmente utilizam esse porto, sem lhes causar atrasos
indevidos.

2. Para que sejam considerados adequados, os meios de recepção devem ter capacidade para
receber os tipos e as quantidades de resíduos gerados em navios e de resíduos da carga dos navios
que normalmente utilizam esse porto, tendo em conta as necessidades operacionais dos utilizadores
do porto, as dimensões e a localização geográfica do porto, o tipo de navios que o escalam, bem
como as isenções estabelecidas no artigo 9º.

3. Os Estados-Membros devem estabelecer procedimentos, em conformidade com os que
forem acordados pela Organização Marítima Internacional (OMI), para a comunicação ao Estado do
porto de alegadas insuficiências dos meios portuários de recepção.
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Artigo 5º

Planos de recepção e gestão dos resíduos

1. Deve ser elaborado e aplicado a cada porto um plano adequado de recepção e gestão de

resíduos, após consulta às partes implicadas, designadamente aos utilizadores do porto ou aos seus

representantes, tendo em conta as disposições dos artigos 4º, 6º, 7º, 10º e 12º. O Anexo I estabelece

prescrições pormenorizadas para a elaboração dos planos.

2. Os planos de recepção e gestão de resíduos referidos no nº 1 podem, se tal for aconselhável

por motivos de eficácia, ser elaborados num contexto regional, com um nível adequado de

participação de cada porto, desde que a necessidade e a disponibilidade de meios de recepção seja

especificada para cada um dos portos.

3.  Os Estados-Membros devem avaliar e aprovar os planos de recepção e gestão de resíduos,

controlar a respectiva execução e assegurar que os planos sejam de novo aprovados pelo menos de

três em três anos e sempre que ocorram mudanças sensíveis no funcionamento do porto.

Artigo 6º

Notificação

1. À excepção dos navios de pesca e embarcações de recreio, o comandante de um navio em rota

para um porto situado na Comunidade deve preencher com veracidade e exactidão o formulário

apresentado no Anexo II e notificar essa informação à autoridade ou organismo designado para o

efeito pelo Estado-Membro em que se situa o porto:

a) Pelo menos 24 horas antes da chegada, se for conhecido o porto de escala; ou

b) Logo que se conheça o porto de escala, se esta informação só for obtida a menos de 24 horas

da chegada; ou
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c) O mais tardar à partida do porto precedente, se a duração da viagem for inferior a 24 horas.

Os Estados-Membros podem determinar que a informação seja notificada ao operador do meio
portuário de recepção, que a transmitirá à autoridade competente.

2. A informação referida no nº 1 deve ser conservada a bordo pelo menos até ao porto de escala
seguinte e facultada às autoridades dos Estados-Membros, a pedido destas.

Artigo 7º

Entrega dos resíduos gerados em navios

1. O comandante de um navio que escale um porto da Comunidade deve entregar todos os
resíduos gerados no navio num meio portuário de recepção, antes de deixar o porto.

2. Não obstante o nº 1, um navio pode continuar para o porto de escala seguinte sem entregar
resíduos nele gerados se se concluir, com base na informação prestada nos termos do artigo 6º e do
Anexo II, que há capacidade de armazenamento suficiente para todos os resíduos gerados no navio
que se acumularam e acumularão durante a projectada viagem do navio até ao porto de entrega.

Se houver motivos suficientes para crer que o porto de entrega previsto não dispõe de meios
adequados ou se esse porto for desconhecido e, por conseguinte, existir o risco de os resíduos virem a
ser descarregados no mar, o Estado-Membro deve tomar todas as medidas necessárias para evitar a
poluição marinha, se necessário obrigando o navio a entregar os seus resíduos antes de deixar o porto.

3. O nº 2 é aplicável sem prejuízo da imposição aos navios de condições de entrega mais rigorosas
adoptadas em conformidade com o direito internacional.
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Artigo 8º

Taxas sobre os resíduos gerados em navios

1. Os Estados-Membros devem assegurar que os custos dos meios portuários de recepção dos
resíduos gerados em navios, incluindo os custos de tratamento e eliminação desses resíduos, sejam
recuperados mediante a cobrança de uma taxa aos navios.

2. Os sistemas de recuperação dos custos de utilização dos meios portuários de recepção não
devem constituir um incentivo à descarga dos resíduos no mar. Para esse efeito, os seguintes
princípios são aplicáveis:

a) Os navios que escalem um porto de um Estado-Membro devem contribuir para os custos
referidos no nº 1, independentemente da utilização efectiva dos meios existentes. As disposições
a tomar para este efeito podem incluir a incorporação da taxa nos direitos portuários ou a
criação de uma taxa distinta sobre os resíduos. As taxas podem ser diferenciadas segundo,
nomeadamente, a categoria, o tipo e a dimensão do navio;

b) A parte dos custos que eventualmente não seja coberta pela taxa referida na alínea a), deve ser
coberta com base nos  tipos e nas quantidades de resíduos gerados em navios efectivamente
entregues pelo navio;

c) As taxas poderão ser reduzidas se a gestão ambiental, o projecto, o equipamento e a operação
de um navio forem de molde a que o seu comandante possa demonstrar que o navio produz
quantidades reduzidas de resíduos gerados em navios.

3. Para assegurar que as taxas cobradas sejam equitativas, transparentes e não discriminatórias e
reflictam os custos dos meios e serviços oferecidos e, quando adequado, utilizados, o montante das
taxas e a sua base de cálculo deveriam ser dados a conhecer aos utilizadores do porto.
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Artigo 9º

Isenções

1. No caso de os navios efectuarem serviços regulares com escalas frequentes e regulares e se
houver provas suficientes da existência de disposições para assegurar a entrega dos  resíduos nele
gerados e o pagamento de taxas num porto da sua rota, os Estados-Membros dos portos implicados
poderão dispensar os ditos navios das obrigações estabelecidas no artigo 6º, no nº 1 do artigo 7º e no
artigo 8º.

2. Os Estados-Membros devem informar regularmente a Comissão, pelo menos uma vez por ano,
das dispensas concedidas ao abrigo do n° 1.

Artigo 10º

Entrega dos resíduos da carga

O comandante de um navio que escale um porto da Comunidade deve assegurar que os resíduos da
carga sejam entregues num meio portuário de recepção em conformidade com as disposições da
Marpol 73/78.  Qualquer taxa cobrada pela entrega de resíduos de carga deve ser paga pelo utilizador
do meio de recepção. 

Artigo 11º

Aplicação

1. Os Estados-Membros devem assegurar que qualquer navio possa ser objecto de inspecção para
se verificar se cumpre o disposto nos artigos 7º e 10º e que essas inspecções são em número
suficiente.
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2. Nas inspecções de navios que não sejam navios de pesca ou embarcações de recreio:

a) Ao seleccionarem os navios para inspecção, os Estados-Membros devem dar especial atenção:

– aos navios que não tenham cumprido as prescrições de notificação do artigo 6º,

– aos navios relativamente aos quais a verificação da informação fornecida pelo
comandante em conformidade com o artigo 6º tenha revelado outros motivos para crer
que o navio não cumpre o disposto na presente directiva;

b) A inspecção poderá ser realizada no âmbito da Directiva 95/21/CE em casos adequados;

c) Se os resultados da inspecção não a satisfizerem, a autoridade competente assegurará que o
navio não deixe o porto enquanto não entregar os resíduos nele gerados e os seus resíduos da
carga num meio portuário de recepção, em conformidade com os artigos 7º e 10º;

d) Quando haja provas suficientes de que um navio saiu para o mar sem ter cumprido o disposto
nos artigos 7º ou 10º,  a autoridade competente do porto de escala seguinte deve ser informada
desse facto e, sem prejuízo da aplicação das sanções referidas no artigo 13º, o navio não deve
ser autorizado a deixar esse porto até que se realize uma avaliação mais aprofundada dos
factores relativos ao cumprimento da presente directiva pelo navio, como a exactidão da
informação fornecida nos termos do artigo 6º.

3. Os Estados-Membros devem estabelecer, na medida do necessário, procedimentos de controlo
dos navios de pesca e embarcações de recreio destinados a assegurar o cumprimento das prescrições
aplicáveis da presente directiva.
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Artigo 12º

Medidas de acompanhamento

1. Os Estados-Membros devem:

a) Tomar todas as medidas necessárias para assegurar que os comandantes, os operadores dos
meios portuários de recepção e outros interessados sejam devidamente informados das
prescrições que lhes são aplicáveis nos termos da presente directiva e cumpram tais prescrições;

b) Designar as autoridades ou organismos competentes para desempenhar as funções decorrentes
da presente directiva;

c) Velar pela cooperação entre as autoridades competentes e as organizações comerciais, a fim de
assegurar a aplicação efectiva da presente directiva;

d) Assegurar que a informação notificada pelos comandantes nos termos do artigo 6º seja
devidamente verificada;

e) Assegurar que as formalidades associadas à utilização dos meios portuários de recepção sejam
simples e rápidas, a fim de incentivar os comandantes a utilizarem esses meios e de evitar aos
navios atrasos indevidos;

f) Assegurar que a Comissão receba cópia das alegações de insuficiência dos meios portuários de
recepção a que se refere o nº 3 do artigo 4º;
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g) Assegurar que o tratamento, valorização ou eliminação dos resíduos gerados em navios e dos
resíduos da carga sejam executados em conformidade com o disposto na Directiva 75/442/CEE
e noutros actos legislativos comunitários pertinentes no domínio dos resíduos, em particular a
Directiva 75/439/CEE do Conselho, de 16 de Junho de 1975, relativa à eliminação dos óleos
usados 1, e a Directiva 91/689/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro de 1991, relativa aos
resíduos perigosos 2.

2. A entrega de resíduos gerados em navios e de resíduos da carga é considerada introdução em
livre prática na acepção do artigo 79º do Regulamento(CEE) nº 2913/92 do Conselho,
de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário 3. Em conformidade
com o artigo 45º do Código Aduaneiro Comunitário, as autoridades aduaneiras não exigirão a
entrega de declaração sumária.

3. Os Estados-Membros e a Comissão devem cooperar no estabelecimento de um sistema de
informação adequado para facilitar a identificação dos navios que não tenham entregue os resíduos
neles gerados e dos seus resíduos da carga em conformidade com o disposto na presente directiva.

Artigo 13º

Sanções

Os Estados-Membros devem estabelecer o regime de sanções a aplicar em caso de violação das
disposições nacionais adoptadas nos termos da presente directiva e tomar todas as medidas
necessárias para assegurar que tais sanções sejam aplicadas. As sanções previstas devem ser
efectivas, proporcionadas e dissuasoras.

                                                
1 JO L 194 de 25.7.1975, p. 23. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 91/692/CEE (JO L 377 de 31.12.1991, p. 48).
2 JO L 377 de 31.12.1991, p. 20. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 94/31/CEE (JO L 168 de 2.7.1994, p. 28).
3 JO L 302 de 19.10.1992, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CE) nº 955/99 (JO L 119 de 7.5.1999, p. 1)
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Artigo 14º

Comité de regulamentação

1. A Comissão é assistida pelo comité instituído no nº 1 do artigo 12º da Directiva 93/75/CEE 1.

2. Sempre que se faça referência ao presente número, é aplicável o procedimento de
regulamentação a que se refere o artigo 5º da Decisão 1994/468/CE, tendo-se em conta o disposto
no artigo 8ºda mesma.

3. O período previsto no nº 6 do artigo 5º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

Artigo 15º

Procedimento de alteração

Os anexos da presente directiva, a definição que consta da alínea b) do artigo 2º, as remissões para
actos comunitários e para instrumentos  da OMI podem ser alterados nos termos do nº 2 do
artigo 14º para os adaptar às disposições comunitárias ou da OMI que tenham entrado em vigor, na
medida em que tais alterações não alarguem o âmbito de aplicação da presente directiva.

Além disso, os anexos da presente directiva podem ser alterados nos referidos termos sempre que
necessário para melhorar o regime estabelecido pela presente directiva, na medida em que tais
alterações não alarguem o âmbito de aplicação da presente directiva.

                                                
1 JO L 247 de 5.10.1993, p. 19. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 98/74/CE (JO L 276 de 13.10.1998, p. 7).
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Artigo 16º

Transposição

1. Os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e
administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva antes de [......] ∗∗∗∗  e informar
imediatamente a Comissão desse facto.

Contudo, no que diz respeito aos esgotos sanitários referidos na alínea c) do artigo 2º, a execução da
presente directiva fica suspensa até 12 meses após a entrada em vigor do Anexo IV da
Marpol 73/78.

2. Quando os Estados-Membros aprovarem essas disposições, estas devem incluir uma
referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação
oficial. As modalidades dessa referência serão aprovadas pelos Estados-Membros.

Artigo 17º

Avaliação

1. Os Estados-Membros devem apresentar à Comissão, de três em três anos, um relatório sobre a
aplicação da presente directiva.

                                                
∗∗∗∗  24 meses a contar da data de entrada em vigor da presente directiva.
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2. A Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório de avaliação
do funcionamento do regime estabelecido na presente directiva, baseado nos relatórios dos Estados-
-Membros referidos no nº 1 e acompanhado, se for caso disso, das propostas necessárias atinentes à
aplicação da presente directiva.

Artigo 18º

Entrada em vigor

A presente directiva entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias.

Artigo 19º

Destinatários

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em                            , em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho
O Presidente O Presidente
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ANEXO I

PRESCRIÇÕES PARA OS PLANOS PORTUÁRIOS
DE RECEPÇÃO E GESTÃO DOS RESÍDUOS

(referidas no artigo 5º)

Os planos devem abranger todos os tipos de resíduos gerados em navios e de resíduos da carga
procedentes dos navios que normalmente demandam o porto e a sua elaboração deve ter em conta a
dimensão do porto e o tipo de navios que o escalam.

Os planos devem conter os seguintes elementos:

– uma avaliação da necessidade de meios portuários de recepção, à luz das necessidades dos
navios que normalmente demandam o porto,

– uma descrição do tipo e capacidade dos meios portuários de recepção,

– uma descrição detalhada dos procedimentos de recepção e recolha dos resíduos gerados em
navios e dos resíduos da carga,

– a descrição do regime de taxas,

– os procedimentos de comunicação de alegadas insuficiências dos meios portuários de
recepção,

– os procedimentos de consulta permanente com os utilizadores do porto, as empresas
responsáveis pelos resíduos, os operadores de terminais e outros interessados,

– os tipos e as quantidades de resíduos gerados em navios e de resíduos da carga recebidos e
processados.
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Os planos deveriam ainda incluir:

– um resumo da legislação pertinente e das formalidades de entrega,

– a identificação da pessoa ou pessoas responsáveis pela aplicação do plano,

– a descrição do equipamento e processos de pré-tratamento eventualmente disponíveis no
porto,

– uma descrição dos métodos de registo da utilização dos meios de recepção,

– uma descrição dos métodos de registo das quantidades recebidas de resíduos gerados em
navios e de resíduos  da carga,

– a descrição do modo de eliminação dos resíduos gerados em navios e dos resíduos da carga.

Os procedimentos de recepção, recolha, armazenamento, tratamento e eliminação deveriam
obedecer, em todos os aspectos, a um plano de gestão ambiental adequado para a redução
progressiva do impacte ambiental destas actividades. Tais procedimentos serão considerados
conformes se cumprirem os requisitos do Regulamento (CEE) nº 1836/93 do Conselho,
de 29 de Junho de 1993, que permite a participação voluntária das empresas do sector industrial
num sistema comunitário de ecogestão e auditoria 1.

                                                
1 JO L 168 de 10.7.1993, p. 1.
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Informação a disponibilizar aos utilizadores do porto:

– breve referência à importância fundamental da entrega dos resíduos gerados em navios e dos
resíduos da carga,

– localização dos meios portuários de recepção correspondentes a cada cais por meio de
diagramas/mapas,

– lista dos resíduos gerados em navios e dos resíduos da carga normalmente processados,

– lista das pessoas a contactar, operadores e serviços propostos,

– descrição dos procedimentos de entrega,

– descrição do regime de taxas e

– procedimentos de comunicação de alegadas insuficiências dos meios portuários de recepção.
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ANEXO II

INFORMAÇÕES A NOTIFICAR

ANTES DA ENTRADA NO PORTO DE …………………

(porto de destino referido no artigo 6º da Directiva 2000/   /CE)

1. Nome, indicativo de chamada e, se for caso disso, número de identificação OMI do navio:

2. Estado do pavilhão:

3. Hora estimada de chegada (ETA):

4. Hora estimada de partida (ETD):

5. Porto de escala anterior:

6. Próximo porto de escala:

7. Último porto e data em que foram entregues resíduos gerados no navio:

8. Pretende entregar em meios portuários de recepção

a totalidade  □ uma parte  □ nenhuns  □ ∗∗∗∗

dos resíduos que tem a bordo?

                                                
∗∗∗∗  Assinalar a casa apropriada.
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9. Tipo e quantidade dos resíduos a entregar e/ou a conservar a bordo e percentagem da
capacidade máxima de armazenamento:

Se pretende entregar a totalidade dos resíduos, preencha a segunda coluna conforme for adequado.

Se pretende entregar uma parte dos resíduos ou se não pretende entregar quaisquer resíduos,

preencha todas as colunas.

TIPO RESÍDUOS A
ENTREGAR
m3

CAPACIDADE
MÁXIMA DE
ARMAZENA-
MENTO
m3

QUANTIDADE DE
RESÍDUOS QUE
PERMANECEM A
BORDO
m3

PORTO EM QUE
SERÃO
ENTREGUES OS
RESÍDUOS QUE
PERMANECEM A
BORDO

ESTIMATIVA DA
QUANTIDADE DE
RESÍDUOS QUE
SERÁ PRODUZIDA
ENTRE A PRESENTE
NOTIFICAÇÃO E O
PRÓXIMO PORTO
DE ESCALA
m3

1. Resíduos de hidrocarbonetos
Lamas
Águas de
porão
Outros
(a espe-
cificar)
2. Lixo
Resíduos de
alimentos
Plásticos
Outros
3. Resíduos
associados
à carga * (a
especificar)
4. Resíduos
de carga *

(a especi-
ficar)

                                                
* Aceitam-se estimativas.
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Notas:

1. Esta informação pode ser usada para efeitos de inspecção pelo Estado do porto e outras
inspecções.

2. Os Estados-Membros determinarão os organismos que devem receber cópias da presente
notificação.

3. O presente formulário deve ser preenchido, a não ser que o navio esteja dispensado ao abrigo
do artigo 9º da Directiva 2000/..../CE.

Confirmo que

● as informações fornecidas são exactas e correctas e que

● existe a bordo capacidade suficiente para armazenar todos os resíduos produzidos entre a
presente notificação e o próximo porto em que serão entregues resíduos.

Data………………………
Hora…………………….
Assinatura………………….
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Assunto: Posição Comum (CE) nº .../1999 adoptada pelo Conselho em 8 de Novembro
de 1999 tendo em vista a adopção de uma directiva 2000/.../CE do Parlamento
Europeu e do Conselho relativa aos meios portuários de recepção de resíduos
gerados em navios e de resíduos da carga

– de Nota Justificativa do Conselho
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I. INTRODUÇÃO

A Comissão apresentou ao Conselho, em 20 de Julho de 1998, a sua proposta de
directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos meios portuários de

recepção de resíduos gerados em navios e de resíduos da carga 
1. A Comissão alterou a

sua proposta em 20 de Abril de 1992 
2. A proposta da Comissão, que se baseia no nº 2

do artigo 80º do Tratado, está sujeita ao procedimento de co-decisão.

O Parlamento Europeu emitiu o seu parecer em primeira leitura em 11 de Fevereiro

de 1999 
3 e confirmou-o no quadro do procedimento de co-decisão em 16 de Setembro

de 1999.

O Comité Económico e Social emitiu o seu parecer em 24 de Março de 1999 4

O Comité das Regiões emitiu o seu parecer em 11 de Março de 1999 
5.

Em 8 de Novembro de 1999, o Conselho adoptou a sua posição comum nos termos do
nº 2 do artigo 251º do Tratado (antigo Artigo 189º-B)

II OBJECTIVOS

O objectivo da directiva em apreço é aumentar a protecção do meio marinho através da
redução das descargas no mar de resíduos gerados em navios e de resíduos de carga,
através da melhoria da existência e da utilização de meios de recepção nos portos.

O projecto de directiva visa igualmente assegurar a aplicação harmonizada da

Convenção MARPOL 73/78 
6
, que obriga os portos a garantir a existência de meios de

recepção de hidrocarbonetos, de substâncias líquidas nocivas e de lixo adequados às
necessidades dos navios que os utilizam, sem que tal provoque indevidamente o atraso
dos navios.

                                                
1

JO C 271, 31.8.1998, p. 79.
2

JO C 148, 28.5.1999, p. 7.
3

JO C 150, 28.5.1999, p. 432.
4 JO C 138, 18.5.1999, p. 12.
5

JO C 198, 14.7.1999, p. 27.
6

Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios de 1973 e do seu
Protocolo de 1978.
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III. RESUMO DA POSIÇÃO COMUM

A posição comum contém os seguintes elementos-chave:

a) cada porto comunitário disporá de um plano de recepção e tratamento de resíduos e

será equipado com meios de recepção de resíduos adequados para os navios que

fazem normalmente escala nesse porto;

b) todos os navios que façam escala num porto deverão entregar nesse porto os

resíduos neles gerados, a não ser que ainda disponham de capacidade de

armazenagem suficiente para que os resíduos possam ser entregues num porto

ulterior;

c) o custo dos meios portuários de recepção será coberto através da cobrança de taxas

aos navios. O sistema de recuperação dos custos não deverá incentivar a descarga

de resíduos no mar e deverá ser constituído por um elemento de taxa fixa não-

específica e possivelmente por uma taxa variável dependente do volume e tipo de

resíduos efectivamente entregues;

d) os Estados-Membros aplicarão a directiva 24 meses após a sua publicação no JO.

Os Estados-Membros instituirão um quadro administrativo adequado para

assegurar a sua observância e acompanhamento.

IV. MOTIVAÇÃO DO CONSELHO

Durante a sua análise da proposta da Comissão, o Conselho teve em conta  o parecer das

outras Instituições Comunitárias, em particular do Parlamento Europeu. O Conselho

esforçou-se por chegar a uma solução equilibrada e aceitável de um modo geral entre a

protecção do meio marinho, o funcionamento sem sobressaltos dos transportes

marítimos e as condições específicas de cada porto. Neste contexto, são particularmente

relevantes os seguintes pontos:
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a) No que se refere à existência de meios portuários de recepção adequados, o Conselho
considera que os meios devem ter capacidade para dar resposta às necessidades locais.
O texto, tal como alterado pelo Conselho, declara que a responsabilidade dos Estados-
Membros é assegurar a existência de meios (ou seja, instalações fixas ou móveis), que a
capacidade dos meios deve ter em conta as quantidades de resíduos normalmente
entregues, as necessidades operacionais dos utilizadores, a localização geográfica do
porto (falta de espaço para grandes instalações pode obrigar a que as entregas tenham
que ser feitas em portos vizinhos de maior capacidade) e as isenções ao artigo 9º (já que
os navios isentos podem reduzir a necessidade de meios de recepção de resíduos).

b) A posição comum confere aos Estados-Membros a faculdade de estabelecerem planos
de recepção e tratamento de resíduos num contexto regional e após consultas com as
partes interessadas, por forma a que os recursos possam ser aplicados com a maior
eficácia de custos possível.

c) No que se refere ao regime de entrega de resíduos, o texto tenta suavizar a operação
dos navios e reduzir os encargos administrativos sobre os portos, prevendo que o navio
poderá abandonar o porto sem uma autorização caso a caso e se, sujeito ao controlo
previsto no nº 2 do artigo 11º, se concluir claramente, com base no formulário
reproduzido no Anexo II da directiva, que existe capacidade de armazenamento
suficiente. Ao mesmo tempo, o texto foi tornado mais severo do ponto de vista da
protecção do meio marinho. Enquanto a proposta da Comissão autorizava os navios a
não entregar os seus resíduos caso existisse suficiente capacidade de armazenamento
para os resíduos durante a viagem prevista do navio, o artigo 7º da posição comum
acrescenta que o navio deve ter capacidade de armazenamento suficiente
especificamente para os resíduos já acumulados e que serão gerados até ao porto de
entrega previsto dos resíduos. Além disso, a posição comum acrescenta que o Estado do
porto terá que intervir caso o porto de entrega previsto for desconhecido ou não dispuser
de meios de recepção adequados e que portanto exista o risco de descarga no mar.

d) O sistema de taxas (artigo 8º) foi alterado para permitir aos Estados-Membros ter
devidamente em conta as tradições marítimas locais, mas assegurando ao mesmo tempo
que essas tradições não entrem em conflito com a protecção do ambiente.
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A posição comum tenta obter um equilíbrio entre os princípios da taxa não
específica e da taxa directa e permite aos Estados-Membros e aos portos adaptar a
estrutura das taxas às suas condições particulares e ao mesmo tempo não criar
incentivos a que os navios descarreguem os seus resíduos no mar. Por um lado, a
posição comum impõe a todos navios uma contribuição fixa para cobrir os custos
dos meios de recepção dos portos, independentemente da utilização efectiva
desses meios. Por outro lado, abre a possibilidade de ajustar a importância relativa
dos componentes da taxa, obrigatória não específica e opcional directa, em relação
às outras características das taxas dos portos, aos meios dos portos ou a outros
aspectos, de tal forma que as taxas possam mesmo incentivar a entrega dos
resíduos nos portos em vez da sua descarga no mar.

Esta abordagem ficará no entanto sujeita a uma declaração pública do Conselho e
da Comissão mediante a qual a Comissão apresentará uma proposta de alteração
da directiva caso a diversidade de sistemas de recuperação dos custos tenha
efeitos indesejáveis sobre o meio marinho ou os padrões de fluxo de resíduos.

V. OUTRAS CONSIDERAÇÕES

a) O Conselho introduziu uma maior consideração das convenções internacionais:

– A posição comum prevê que as condições de entrega estabelecidas na
directiva não prejudicam a imposição de condições de entrega mais
rigorosas adoptadas em conformidade com o direito internacional (nº 3 do
artigo 7º). Tal permite aos Estados-Membros interessados aplicar
convenções regionais como a Convenção para a Protecção do Meio Marinho
na zona do Mar Báltico de que a Comunidade é parte 

7
, sem se chegar ao

ponto de alargar a aplicação dessas convenções regionais a toda a
Comunidade;

                                                
7

JO L 73, 16.3.1994, p. 1 e 19.
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– Considerando que os esgotos sanitários deverão ser cobertos logo que o
Anexo IV da Marpol relativo aos esgotos sanitários entrar em vigor, o
Conselho completou o artigo 16º no sentido de que a directiva aplicar-se-á
automaticamente aos esgotos sanitários 12 meses após a entrada em vigor
do referido anexo sem que seja necessário tomar quaisquer outras medidas
que provoquem perdas de tempo.

b) O Conselho pretendeu evitar qualquer sobrecarga administrativa
desproporcionada em relação aos objectivos visados:

– No que se refere ao nº 1 do artigo 6º, a posição comum mantém a opção da
proposta da Comissão de os Estados-Membros escolherem a autoridade ou
organismo a quem o navio deverá notificar a sua intenção de entregar os
respectivos resíduos. Acrescenta ainda que, no caso de o Estado-Membro
designar o operador da instalação, este último deverá transmitir a
informação à autoridade competente;

– Especifica-se que a informação deve ser conservada a bordo pelo menos até
ao porto de escala seguinte (nº 2 do artigo 6º);

– No nº 2 do artigo 9º da posição comum, estipula-se que a Comissão apenas
deverá ser informada regularmente das isenções;

– Os Estados-Membros e a Comissão acordaram em cooperar no
estabelecimento de critérios comuns para a identificação dos navios "amigos
do ambiente" que beneficiarão de taxas reduzidas.

c) O Conselho teve em conta as características específicas de certos tipos de
navios:

– Os Estados-Membros concordaram em, aquando da adopção da directiva,
fazer uma declaração pública cuja redacção é extraída do nº 3 do artigo 3º
da Marpol, nos termos da qual os Estados-Membros tomarão medidas para
assegurar que os navios isentos da aplicação da directiva, tais como os
navios de guerra e outros navios que gozam de imunidade do Estado, agirão
de modo compatível com a directiva, dentro da medida do que for razoável e
exequível;
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– O Conselho alterou os artigos 3º e 11º da proposta da Comissão de modo a
clarificar que a directiva a sua disposição de aplicação geral se aplicam
igualmente aos navios de pesca e embarcações de recreio. Além disso, o
Conselho concordou com a proposta da Comissão de que esses navios não
deveriam ser sujeitos às obrigações de notificação, às inspecções prioritárias
em caso de falta de notificação ou de notificação suspeita, ao controlo do
Estado do porto e à detenção no porto de escala seguinte tal como descrito
no artigo 6º e no nº 2 do artigo 11º: os navios de pesca normalmente fazem
escala sempre nos mesmos portos de origem, que conhecem os seus
horários, estão habitualmente preparados para receber os seus resíduos sem
notificação prévia sempre que regressam do mar e têm instrumentos de
controlo específicos para os navios de pesca. Além disso, a
Directiva 95/21/CE relativa ao controlo pelo Estado do porto não se aplica
aos navios de pesca e às embarcações de recreio. Tal como referido no nº 3
do artigo 11º, os Estados-Membros estabelecerão, na medida do necessário,
outros tipos de inspecção e  de controlo.

Refira-se ainda que os chamados navios-fábrica de pesca que não se
dedicam à captura de peixe não são considerados navios de pesca nos
termos do projecto de directiva e estão por conseguinte sujeitos a todas as
obrigações de notificação e de aplicação dos artigos 6º e 11º.

d) O Conselho procurou uma aplicação adequada da directiva:

– Para os navios que cometam infracções à directiva, a posição comum prevê,
no artigo 11º, as sanções propostas no artigo 13º e a avaliação histórica do
cumprimento da directiva pelo navio, acrescentando ainda que o navio não
será autorizado a deixar o porto até que se realize essa avaliação. A posição
comum também suprime a proibição de carregar ou descarregar um navio já
que tal iria afectar indevidamente os proprietários das mercadorias, bem
como as "inspecções mais detalhadas" ao abrigo da Directiva relativa ao
controlo pelo Estado do porto, já que estas apenas se referem à segurança;

– A posição comum suprime o nº 1, alínea g) do artigo 12º relativa à
indemnização dos navios que tenham sofrido atrasos indevidos, já que tal
poderia interferir com a extensa legislação sobre responsabilidade contratual
e civil existente em todos os Estados-Membros.
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e) O Conselho esforçou-se por melhorar a qualidade técnica e a clareza jurídica das

disposições:

– os considerandos foram actualizados e simplificados; as redundâncias entre
artigos foram evitadas;

– foi melhorada a redacção das definições de navio, meios portuários de
recepção e porto (ver artigo 2º);

– o artigo 14º foi adaptado para ter em conta as disposições da
Directiva 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as
regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão 

8;

– foi melhorada a apresentação do formulário constante do Anexo II.

VI. ALTERAÇÕES DO PARLAMENTO EUROPEU

1. O Conselho seguiu, quanto ao fundo, 11 das 18 alterações do Parlamento Europeu,

muitas vezes na forma sugerida na proposta alterada da Comissão:

– A alteração 1 ao considerando 5  (novo considerando 8) relativa à
HELCOM foi adoptada na forma constante da proposta alterada da
Comissão.

– As alterações 3 e 16 relativas aos navios "amigos do ambiente" foram
aceites através da declaração referida no ponto V. b), quarto travessão supra.
No entanto, o Conselho não chegou a acordo quanto ao estabelecimento de
um sistema complexo de classificação dos navios.

– A alteração 4 sobre a avaliação da directiva foi inserida no considerando 19
da posição comum.

– A alteração 5 relativa aos navios isentos foi aceite através da declaração
referida no ponto V. c), primeiro travessão supra.

– A alteração 6 relativa à aprovação dos planos de recepção de resíduos foi
inserida no nº 2 do artigo 5º.

– A alteração 9 relativa às taxas foi aceite como uma declaração do Conselho
e da Comissão (ver ponto IV.d) supra).

– A alteração 12 relativa às inspecções foi aceite no nº 2, alínea d) do
artigo 11º (ver ponto V.d), primeiro travessão supra).
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– A alteração 14 (Convenção de Helsínquia) foi aceite através da alteração do
nº 3 do artigo 7º mencionada no ponto V. a), primeiro travessão supra.

– A alteração 17 foi aceite através do adiamento da aplicação da directiva no
que se refere aos esgotos sanitários (nº 1 do artigo 16º) e de uma redacção
mais cuidada do artigo 4º relativo aos meios portuários de recepção (ver
ponto V.a), segundo travessão supra).

– A alteração 18 foi aceite na versão tecnicamente aperfeiçoada proposta pela
Comissão.

2. O Conselho não aceitou as seguintes alterações:

a) Alteração 2 ao considerando 15 (considerando 12 da posição comum)

Alteração 7 (primeira parte) ao nº 1 do artigo 6º

Alteração 13 ao nº 4 do artigo 11º (novo nº 3 do artigo 11º)

O Conselho entende que, devido às suas características específicas, os navios

de pesca devem ser isentos das obrigações de notificação e dos requisitos

especiais de aplicação estabelecidos no artigo 6º e no nº 2 do artigo 11º (ver

ponto V.c), segundo travessão supra).

b) Alteração 7, segunda parte (nº 1 do artigo 6º): distribuição das notificações

O Conselho prefere, por forma a reduzir a sobrecarga administrativa, manter a

opção de informar ou as autoridades do porto ou outro organismo adequado,

continuando ao mesmo tempo a prever a troca de informações entre estas

entidades (ver ponto V), primeiro travessão supra).

c) Alteração 8 ao artigo 8º: taxas sobre os resíduos gerados em navios

Ao analisar este artigo, o Conselho teve que conciliar duas preocupações

diferentes. Tal como explicado no ponto IV.d) supra, os Estados-Membros

devem fixar o elemento fixo das taxas de recepção de resíduos a um nível tal

que ainda assim incentive, tendo em conta as características do porto, a entrega

de resíduos no porto.



11195/99 REV 1 ADD 1 P
10

d) Alteração 10 relativa a um novo nº 2-A do artigo 9º: Acordos sobre a

eliminação de resíduos com países terceiros

O Conselho entende que a inserção na directiva de um compromisso no

sentido de estabelecer uma política comum para os acordos de eliminação de

resíduos com países terceiros, embora desejável, necessitaria de um estudo

mais amplo e cuidadoso da aplicação da directiva na prática. O Conselho no

entanto inseriu uma disposição no nº 2 do artigo 7º que prevê a intervenção

dos Estados-Membros (ou seja, exigindo a entrega de todos os resíduos ainda a

bordo) caso existam razões suficientes para pensar que o navio tenciona

entregar os seus resíduos em portos que não dispõem de meios de recepção

adequados. Dado que os portos comunitários serão em princípio dotados de

meios adequados, esta disposição diz principalmente respeito aos portos de

países terceiros.

e) Alteração 11: A percentagem de navios a inspeccionar (nº 1 do artigo 11º)

O Conselho considera que o aditamento do requisito de 25% de inspecções iria

criar uma sobrecarga demasiado grande às autoridades do Estado do porto.

Além disso, o Conselho considera que a proposta da Comissão já contém

salvaguardas adequadas, já que prevê um número suficiente de inspecções,

inspecções específicas em caso de suspeita e ainda inspecções no âmbito da

Directiva 95/21/CE, a qual já prevê que 25% dos navios que entrem num porto

devem ser inspeccionados.

f) Alteração 15: As características do sistema de informação (nº 3 do artigo 12º)

O Conselho entende que as características do sistema de informação não

devem ser especificadas na directiva e que o contexto próprio para o fazer é a

nível de peritos, no quadro da cooperação entre os Estados-Membros e a

Comissão para a aplicação da directiva.
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VII. CONCLUSÃO

Na sua posição comum, o Conselho esforçou-se por chegar a uma solução equilibrada e

aceitável de um modo geral entre a protecção do meio marinho, o funcionamento sem

sobressaltos dos transportes marítimos e as condições específicas de cada porto. Ao

fazê-lo, o Conselho teve cuidadosamente em conta os pareceres das diferentes

Instituições Comunitárias.
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COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

1. Historial do processo:

Proposta transmitida ao Conselho em: 20.07.1998

Parecer do Parlamento Europeu (primeira leitura) emitido em: 11.02.1999

Proposta alterada adoptada pela Comissão em: 19.04.1999

Confirmação da primeira leitura pelo Parlamento na sua nova composição: 16.09.1999

Posição comum adoptada em: 08.11.1999

Parecer do Comité Económico e Social emitido em: 24.03.1999

Parecer do Comité das Regiões 11.03.1999

2. Objecto da proposta da Comissão:

A proposta da Comissão destina-se a reduzir a poluição marinha assegurando a
disponibilidade de meios de recepção de resíduos em todos os portos da UE, incluindo
portos para embarcações de recreio e marinas. A proposta prevê igualmente instrumentos
destinados a garantir que todos os navios, incluindo navios de pesca e embarcações de
recreio, que demandem tais portos utilizem os meios de recepção disponibilizados. Tais
instrumentos consistem, nomeadamente, em requisitos de notificação, obrigações de
entrega de resíduos, regras relativas à convergência dos sistemas de taxas, bem como
procedimentos de controlo harmonizados.

Por conseguinte, a proposta baseia-se em obrigações internacionais existentes que já

foram aceites por todos os Estados-Membros no âmbito da Convenção internacional

para a prevenção da poluição por navios, 1973 e do respectivo Protocolo de 1978

(Marpol 73/78), mas vai para além daquelas, prevendo pormenorizadamente as

responsabilidades práticas, legais e financeiras partilhadas pelos diferentes sujeitos

envolvidos na entrega de resíduos nos portos.

3. Comentários relativos à posição comum:

3.1 Observações gerais:

O Parlamento Europeu adoptou dezoito alterações à proposta original da Comissão em
primeira leitura. A Comissão aceitou oito dessas alterações, algumas em parte, outras nos
seus princípios fundamentais ou sujeitas a alterações de redacção, tendo alterado
concomitantemente a sua proposta original. As alterações (ou, pelo menos, os seus
princípios essenciais) aceites pela Comissão são coerentes com o objectivo prosseguido
pela proposta original e representam um valor acrescentado, na medida em que
esclarecem as disposições nela previstas.
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A Comissão não pode aceitar as restantes alterações pelos motivos apresentados na
exposição de motivos da proposta alterada (COM (1999) 149 final) e expendidos
oralmente pelo Comissário Neil Kinnock na sessão plenária do Parlamento Europeu, em
11 de Fevereiro de 1999.

O Conselho adoptou uma posição comum relativa a um texto que contém os aspectos
essenciais da maioria das alterações incorporadas na proposta alterada da Comissão,
assim como algumas disposições adicionais. Tal texto representa um compromisso
equilibrado entre as diversas pretensões dos Estados-Membros mas mantém os elementos
fundamentais da proposta da Comissão.

3.2 Seguimento dado às alterações propostas pelo Parlamento Europeu em primeira leitura:

Considerandos:

- Três das alterações do Parlamento Europeu que foram incorporadas na proposta
alterada da Comissão constituíam aditamentos aos considerandos. O Conselho aceitou
duas dessas alterações (a referência à Convenção de Helsínquia e a referência às
vantagens da criação de um sistema de informação para avaliar a aplicação da directiva).
Contudo, considerou-se mais apropriado incluir o terceiro aditamento, referente à
alteração do nº 3 do artigo 12º, numa declaração a exarar em actas do Conselho. Por
conseguinte, o considerando 22-A foi agora suprimido e o acordo alcançado pelos
Estados-Membros e a Comissão no sentido de cooperarem no estabelecimento de
critérios comuns de identificação dos navios pouco poluentes consta de uma declaração a
exarar em actas do Conselho.

Alteração do artigo 3º:

- A Comissão aceitou, em princípio, a alteração em apreço, na condição da sua
reformulação por forma a estabelecer a coerência com o texto da Convenção Marpol
73/78 (nº 1, alínea i), do artigo 12º da proposta alterada). No entanto, o Conselho preferiu
tratar da questão dos navios não abrangidos pelo âmbito de aplicação da directiva através
de uma declaração a exarar em actas do Conselho, devido à posição especial que os
navios militares ocupam na legislação da CE, bem como às dificuldades de aplicação da
disposição proposta. A Comissão aceita tais argumentos e considera que a declaração do
Conselho é suficiente para garantir o cumprimento do regime de eliminação dos resíduos,
mesmo pelos navios objecto de imunidade soberana que arvoram bandeira dos Estados-
Membros.

Alterações do artigo 11º:

- No que se refere à alteração proposta pelo Parlamento para o nº 3 do artigo 11º,
relativo às consequências do incumprimento da directiva, a Comissão e o Conselho
concordaram com o Parlamento no que respeita à possibilidade de a associação da
inspecção ao carregamento ou descarregamento da carga ou ao embarque de passageiros
ser exagerada. Enquanto a Comissão, na sua proposta alterada, adoptou a redacção
proposta pelo Parlamento, o Conselho considerou que a realização de uma inspecção
aprofundada ao abrigo da Directiva 95/21/CE pode não ser adequada neste contexto, já
que envolve um determinado número de vistorias relacionadas exclusivamente com a
segurança. Considerou-se igualmente que a referência a tal directiva não era apropriada
devido ao facto de as inspecções no domínio dos resíduos nem sempre serem realizadas
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por inspectores do Estado do porto. A Comissão aceita estes argumentos, bem como o
facto de que a referência à proibição de o navio deixar o porto até à realização de uma
avaliação mais aprofundada constitui um mecanismo dissuasor e de controlo suficiente,
caso seja associado ao regime de sanções previsto no artigo 13º.

Alterações do artigo 12º:

- No que se refere à proposta de inclusão de um novo nº 3-A no artigo 12º relativo aos
critérios de identificação dos navios mais respeitadores do ambiente aplicáveis em toda a
UE, a proposta alterada da Comissão continha uma disposição para o efeito, apesar de ter
sido consideravelmente reformulada. O Conselho concordou com o objectivo mas
considerou que a melhor forma de incluir este princípio no texto consiste na inclusão de
uma declaração nas actas do Conselho, apensa à posição comum. A Comissão pode
aceitar esta forma de tratar a questão.

Alterações relativas ao novo artigo 17º-A:

- O Parlamento manifestou preocupações com a inclusão dos esgotos sanitários e a
ausência da definição de adequação na proposta original da Comissão, tendo proposto a
inclusão de uma referência à actualização da directiva assim que as questões
correspondentes sejam esclarecidas internacionalmente no âmbito da OMI. No que se
refere aos esgotos sanitários, a Comissão concordou com o princípio e propôs um novo
nº 3 do artigo 15º na sua proposta alterada. O Conselho concordou com o princípio mas
estava preparado para ir para além do proposto, abrangendo automaticamente as
substâncias incluídas no Anexo IV da Convenção Marpol, após a entrada em vigor do
Anexo IV. Esta solução decorre das alterações do nº 3 do artigo 2º e do nº1 do artigo 16º
da posição comum, sendo apoiada pela Comissão. No que se refere à definição de
adequação, oComité de Protecção do Meio Marinho da IMO concluiu os seus

trabalhos durante a análise da presente proposta no grupo de trabalho do Conselho. A

posição comum procurou assegurar a coerência com a abordagem da IMO que é

garantida através da alteração do texto do artigo 4º. A Comissão apoia essas

alterações.

Alteração do Anexo I:

- A Comissão e o Conselho aceitaram o princípio de ser feita referência a um
Regulamento CE em vez das normas ISO para indicar um sistema de gestão ambiental.
Esta alteração pode ser tanto mais aceite quanto a mudança da referência não altera o
objectivo da disposição, uma vez que os dois sistemas de gestão ambiental são bastante
semelhantes. Todavia, é necessário assegurar que o sistema de ecogestão e auditoria que
se baseia na participação voluntária não seja transformado num sistema obrigatório ou
"quase obrigatório" neste contexto. Por conseguinte, Comissão e o Conselho mantiveram
a redacção original da proposta ("Tais procedimentos serão considerados conformes...")
apesar de estarem de acordo com a alteração da referência ao regulamento relativo ao
sistema comunitário de ecogestão e auditoria.

3.3 Novas disposições introduzidas pelo Conselho e posição da Comissão a seu respeito:

Considerandos:

- O Conselho alterou e reordenou os considerandos de acordo com o texto da posição
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comum e com o objectivo de os racionalizar. A Comissão concordou com essa
reorganização por motivos de coerência e clareza.

Artigo 2º:

- Além de alterações formais e da reformulação da definição de resíduos gerados nos
navios que já foi abordada na secção anterior, o Conselho alterou duas definições. A
primeira alteração refere-se à definição de navios na qual a inclusão da expressão
"embarcação de mar" exclui as embarcações de navegação interior do âmbito de
aplicação da directiva, bem como, através do artigo 3º, os portos exclusivamente
utilizados por tais embarcações. A outra alteração foi introduzida na definição de portos.
O objectivo da nova definição é evitar a tautologia presente na definição original, bem
como esclarecer mais pormenorizadamente o seu âmbito. No entanto, no que respeita ao
seu conteúdo, não existe qualquer diferença, uma vez que ambas as definições asseguram
uma cobertura bastante alargada de portos, incluindo terminais e marinas. A Comissão
congratula-se com tais esclarecimentos.

Artigo 3º:

- A inclusão, no nº 1, dos termos "incluindo os navios de pesca e as embarcações de
recreio" destina-se a reforçar a posição de que tais embarcações são navios na acepção da
directiva. Considerou-se desnecessário incluir a expressão "excepto disposição expressa
em contrário". O aditamento introduzido no nº 2 assegura que os portos que são
exclusivamente utilizados por embarcações de navegação interior ou por navios que
gozam de imunidade soberana são excluídos do âmbito de aplicação da directiva. Esta
alteração é coerente com a lógica da Convenção Marpol 73/78. A Comissão pode aceitar
este esclarecimento que decorre de considerações de ordem jurídica mas considera que
mesmo os portos que são exclusivamente utilizados por unidades navais ou outros navios
imunes deverão disponibilizar meios de recepção de resíduos através da declaração dos
Estados-Membros que faz parte da posição comum.

Artigo 4º:

- O Conselho decidiu associar os requisitos em matéria de disponibilização de meios de
recepção às necessidades dos navios quenormalmentedemandam o porto, por forma a
evitar a imposição de requisitos excessivos aos portos. A especificação da adequação no
nº 2 deveu-se a desenvolvimentos subsequentes no âmbito da Organização Marítima
Internacional, bem como à necessidade de harmonizar os conceitos europeus o mais
possível com os conceitos internacionais. As alterações introduzidas no nº 3 impõem a
obrigação de garantir a devida notificação de insuficiências a nível dos meios de recepção
aos Estados-Membros e não aos comandantes dos navios. A Comissão aceita todas estas
alterações uma vez que introduzem mais clareza sem afectarem a essência da sua
proposta original.
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Artigo 5º:

- O Conselho acrescentou algumas disposições ao artigo 5º com o objectivo de tornar o
texto mais claro. O novo texto, no nº 1, reforça o dever de consulta das partes implicadas,
incluindo os utilizadores dos portos, na elaboração e aplicação do plano de recepção e
gestão dos resíduos. Tal processo de consulta era referido apenas no Anexo da proposta
original, obtendo, através deste aditamento, um maior realce. Uma vez que a referência
em apreço apoia e reforça os objectivos da sua proposta original, a Comissão aceita o
presente aditamento.

- O novo nº 2 procura evitar a imposição de obrigações excessivas aos portos,
permitindo que os planos sejam desenvolvidos num contexto regional, sempre que essa
necessidade seja ditada por motivos de eficácia. A Comissão considera que se trata de
uma solução viável para pequenos portos situados proximamente, para os quais possam
existir estratégias de gestão comum de resíduos e possa ser desproporcionado o ónus
administrativo correspondente ao desenvolvimento de planos individuais. Contudo, a
Comissão considera imperativo que esta disposição não seja utilizada para outros fins ou
alvo de interpretações indevidas de forma a reduzir o exercício nacional de gestão de
resíduos através da elaboração de um número limitado de planos regionais que abranjam
toda a linha costeira. Por conseguinte, a Comissão salienta a importância da disposição
relativa à especificação de cada porto e entende que a opção do planeamento regional
deverá ser limitada principalmente a pequenos portos situados próximo uns dos outros.

Artigo 6º:

- O Conselho especificou duas disposições relativas à obrigação da notificação prévia
que impende sobre os navios. O aditamento no final do nº 1 esclarece que a entidade que
recebe essa notificação pode igualmente tratar-se do operador do meio de recepção e que,
neste caso, este último deve transmitir a informação à autoridade relevante. A Comissão
considerou que esta opção já se encontrava prevista na sua proposta original, mas não se
opõe ao esclarecimento proposto pelo Conselho. A outra alteração consiste na
especificação, no nº 2, do período de tempo durante o qual a informação deve ser
conservada a bordo. A Comissão considera que tal especificação representa uma
melhoria e concorda com o Conselho no sentido de dizer que o período adequado durante
o qual a informação deve ser conservada a bordo é o que decorre até que o navio chegue
ao porto de escala seguinte. É possível traçar o historial da eliminação dos resíduos no
decurso de um longo período de tempo através dos registos do navio em matéria de
hidrocarbonetos e lixo .

Artigo 7º:

- O Conselho introduziu novas disposições no nº 2 do artigo 7º relativas às obrigações
de entrega dos navios. A alteração da redacção da primeira frase do número em questão
indica a existência de umdireito de os navios partirem para o mar se as condições se
encontrarem preenchidas, ao passo que no texto anterior se subentendia que competia às
autoridades dos Estados-Membros, em cada caso individualmente considerado, darem a
respectiva autorização. Uma vez que esta abordagem podia representar um ónus
administrativo excessivo quer para os navios quer para as autoridades, a Comissão
considera que o esclarecimento introduzido constitui uma melhoria. Algumas palavras
introduzidas no fim da frase esclarecem ainda que o espaço destinado ao armazenamento
dos resíduos deve ser especificamente dedicado a esse fim e que deve ser dada relevância
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à quantidade total de resíduos e não apenas à parte ainda a acumular.

- A segunda frase do nº 2 é nova, prevendo medidas preventivas adicionais para os
Estados do porto se o navio possui capacidade suficiente de armazenamento de resíduos,
mas constitui um risco para o ambiente marinho devido a razões que se prendem com o
seu futuro itinerário. A Comissão considera que o risco colocado pela possibilidade de
descarga dos resíduos no mar deverá constituir o teste essencial neste contexto.

- A Comissão entende que o nº 3, igualmente introduzido pelo Conselho, é importante à
luz das alterações do nº 2. O nº 3 assegura que os Estados-Membros podem optar pela
aplicação de condições de entrega mais rigorosas, caso estas sejam aprovadas de acordo
com o direito internacional. Por um lado, esta disposição significa que a directiva não
impede os Estados-Membros de aplicarem normas regionais relativas ás condições de
entrega mais exigentes do que as internacionalmente acordadas, tal como a alteração do
Anexo IV da Convenção de Helsínquia de 1974/1992 que abrange o Mar Báltico. Por
outro lado, significa que as condições de entrega que não correspondam ou não dêem
cumprimento ao direito internacional não produzirão tais efeitos.

Artigo 8º:

- No nº 2, alínea a), do artigo 8º, os termos "de forma substancial" foram retirados do
princípio da contribuição de todos os navios que escalam o porto nos custos inerentes à
recepção dos resíduos, independentemente da entrega efectiva. Na primeira leitura, o
Parlamento propôs uma alteração no que respeita a esta questão prevendo que pelo
menos 90 % dos custos de recepção dos resíduos deverão ser recuperados através de
contribuições de todos os navios. Esta posição não mereceu o apoio da Comissão que
considerou que a necessidade de encontrar soluções diferentes para os vários Estados-
Membros não era suficientemente tida em conta.

- O Conselho considerou igualmente que, no que se refere ao regime de taxas, é
necessário adoptar uma abordagem mais flexível, sem que tal abordagem prejudique,
no entanto, os princípios fundamentais subjacentes ao artigo relativo aos regimes de
taxas (ou seja, todos os navios devem contribuir para os custos, e o princípio de que
o regime de taxas não deve constituir um incentivo à descarga de resíduos no mar).
A posição comum representa um equilíbrio delicado entre as diferentes posições dos
Estados-Membros quanto a esta questão. A Comissão entende que o regime de taxas
deve prever alguma flexibilidade e que o aspecto mais importante do artigo em
apreço consiste na salvaguarda dos dois princípios acima mencionados. A Comissão
aceitou a posição comum como um compromisso, tendo igualmente presente a
declaração comum a seguir mencionada. A Comissão é ainda de opinião que as
consequências práticas da escolha entre a redacção original ou da posição comum
são relativamente limitadas.

- A proposta do Parlamento de inclusão de um novo número relativo a medidas de
seguimento no caso de o regime de taxas afectar negativamente a concorrência não foi
aceite pela Comissão. Além das dificuldades de ordem prática que levantaria a avaliação
de efeitos negativos a nível da concorrência com base num elemento (de somenos
importância) do regime geral de taxas portuárias, a proposta era inaceitável por motivos
formais: no caso de surgirem verdadeiros problemas de concorrência, a Comissão pode
recorrer aos poderes que lhe são atribuídos ao abrigo do Tratado. Por outro lado, quer o
Conselho quer a Comissão partilham as preocupações do Parlamento com o facto de um
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regime de taxas que não seja suficientemente desencorajador da descarga no mar poder
produzir efeitos adversos no meio ambiente, bem como com a possibilidade de um
regime de taxas excessivamente flexível provocar um impacto indesejável nos padrões de
fluxo de resíduos no interior da Comunidade. Por conseguinte, a posição comum inclui
uma declaração do Conselho e da Comissão a exarar em actas prevendo uma proposta de
alteração da directiva no caso de se verificarem tais efeitos.

- Além das acima referidas, no artigo 8º apenas foram introduzidas alterações formais.
A supressão de palavras na primeira frase do nº 2 decorre da presunção de que, por
definição, não é provável que uma taxa encoraje a entrega. A alteração na formulação da
alínea b) decorre da supressão dos termos "de forma substancial" da alínea a) e destina-se
a salientar a neutralidade do artigo no que se refere à relação entre a parte fixa e a parte
variável da taxa. A Comissão pode aceitar tais alterações.

Artigo 9º:

- No artigo relativo às isenções, o Conselho decidiu fazer uma referência específica ao
nº 1 do artigo 7º, em vez de referir o mesmo artigo na íntegra. Esta alteração destina-se a
deixar claro que nenhuma isenção poderá justificar que um navio seja autorizado a seguir
viagem se não possuir capacidade suficiente de armazenamento de resíduos. As
alterações introduzidas no nº 2 esclarecem que os Estados-Membros não são obrigados a
enviar uma informação à Comissão por cada dispensa concedida, sendo suficiente, para
este fim, um sistema de notificação menos burocrático. A Comissão pode aceitar estas
alterações uma vez que se limitam a esclarecer as ideias subjacentes à sua proposta
original.

Artigo 11º:

- Além da alteração que respeita ao mecanismo de aplicação, descrito na secção
anterior, as alterações introduzidas no artigo 11º são meramente formais. A única
alteração que implica uma nova redacção é relativa ao alargamento do âmbito da
inspecção no nº 2, segundo travessão, onde o termo "inexactidões" nas informações
notificadas foi suprimido para serem abrangidos "outros motivos para crer quer o navio
não cumpre o disposto na presente directiva". A Comissão congratula-se com as
alterações introduzidas no artigo 11º e considera que tornam o texto mais claro.

Artigo 12º:

- O Conselho decidiu suprimir a alínea g) do artigo 12º que previa uma compensação
adequada para os armadores que cumprissem a directiva mas fossem vítimas de atrasos
indevidos provocados por insuficiências dos meios portuários de recepção. A supressão
justificou-se pelo facto de já existirem, de qualquer forma, procedimentos legais que
permitem aos navios obter uma compensação, sendo a alínea desnecessária. A Comissão
entende que a salvaguarda prevista para os navios e armadores constituía um elemento
importante no estabelecimento de um equilíbrio correcto, na directiva, entre os direitos e
obrigações dos navios e os dos portos, não estando de acordo com a supressão. A
Comissão apresentou uma declaração a exarar em actas do Conselho em que registou as
opiniões dos Estados-Membros e declarou que continuará a examinar esta questão e
voltará a abordar o assunto se considerar necessário. Desta forma, a Comissão garantiu
que os problemas decorrentes do facto de as necessidades e direitos dos navios não serem
tidos em devida conta no âmbito da presente directiva serão solucionados no futuro, caso
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se venha a provar a sua importância.

Artigo 14º

- O texto alterado do artigo 14° refere-se à Decisão n 1999/468/CE, de 28 de Junho de
1999. Tal decisão foi adoptada depois de a Comissão ter apresentado a sua proposta
alterada e o texto foi consequentemente actualizado por forma a garantir a sua
conformidade com a versão mais recente. A Comissão pode aceitar esta forma de remeter
para a Decisão nº 1999/468/CE.

Artigo 15º:

- O Conselho especificou que apenas a definição da Marpol 73/78 e não todas as
definições, poderá ser alterada ao abrigo do procedimento de comitologia. O Conselho
preferiu igualmente a utilização dos termos mais abrangentes "instrumentos da OMI" em
vez do termo "resoluções" com o intuito de permitir uma actualização simplificada de
qualquer texto relevante da OMI, referido na presente directiva, que tenha sido
actualizado ou alterado. A Comissão não se opõe a qualquer destas alterações.

Artigo 16º

- O Conselho pretendeu prolongar o prazo de transposição da presente directiva que
passou de 18 para 24 meses. A Comissão teria preferido um prazo mais curto, sobretudo
tendo em conta que todos os Estados-Membros são partes contratantes da Convenção
Marpol 73/78, já estando, por conseguinte, sujeitos à obrigação de disponibilizar meios
de recepção adequados nos seus portos, nos termos do direito internacional. Todavia, a
Comissão entende que o prazo de 24 meses representa um compromisso entre as diversas
pretensões dos Estados-Membros, não se opondo ao mesmo. A Comissão não se opõe,
igualmente, à supressão do nº 3 do artigo 16º que, em parte, repetia o nº 1 e impunha um
procedimento de notificação que se poderia ter revelado excessivamente burocrático.

Anexos I e II:

- O Conselho introduziu algumas alterações nos anexos da directiva. Todas as
alterações se destinam a esclarecer a intenção original da proposta da Comissão, bem
como a tornar os anexos mais fáceis de utilizar. No que respeita ao Anexo II, as
alterações relativas às informações a notificar destinam-se a facultar ao porto o mínimo
de dados necessários ao acompanhamento adequado da aplicação da directiva. A
Comissão aceita todas alterações dos anexos, uma vez que estas proporcionam maior
clareza sem afectar os princípios fundamentais da sua proposta original e alterada.

3.4 Problemas relativos aos procedimentos de comitologia ao adoptar a posição comum:

Ver os comentários apresentados a propósito do artigo 14º.

4. Conclusões

A Comissão entende que, na sua essência, a posição comum é aceitável, já que respeita os
princípios fundamentais da proposta original e representa um valor acrescentado
considerável devido aos esclarecimento e aditamentos introduzidos. Além disso, os
aspectos substanciais das alterações adoptadas pelo Parlamento Europeu e incorporados
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na proposta alterada da Comissão foram devidamente tidos em conta na posição comum
em análise.


