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DECISÃO Nº      /1999/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de

que define um quadro comunitário para a cooperação no domínio

da poluição marinha acidental ou deliberada

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o nº 1 do

artigo 175º,

Tendo em conta a proposta da Comissão 1,

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

Após consulta ao Comité das Regiões,

Deliberando nos termos do artigo 251º do Tratado 3,

                                               
1 JO C 25 de 30.1.1999, p. 20.
2 JO C 169 de 16.6.1999, p. 16.
3 Parecer do Parlamento Europeu de 16 de Setembro de 1999 (ainda não publicado no Jornal

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

1) A acção da Comunidade no domínio da poluição marinha acidental desde 1978 permitiu o

desenvolvimento progressivo da cooperação entre os Estados-Membros no âmbito de um

programa de acção comunitária; a resolução e as decisões adoptadas desde aquela data 1

constituem a base dessa cooperação;

2) A assistência mútua e a cooperação entre Estados-Membros neste domínio já são facilitadas

por diversos acordos regionais em matéria de poluição marinha acidental como o Acordo de

Cooperação de Bona;

3) O sistema de informação comunitário tem servido para colocar à disposição dos Estados-

-Membros os dados necessários para o controlo e a redução da poluição causada pelos

derrames de grandes quantidades de hidrocarbonetos ou outras substâncias perigosas no mar;

o sistema de informação será simplificado pela utilização de um sistema automático de

processamento da informação;

4) A task force comunitária e outras acções do programa de acção comunitária forneceram

assistência prática às autoridades operacionais em casos de emergência de poluição marinha,

tendo contribuído para a promoção da cooperação e para a preparação de uma resposta eficaz

aos acidentes;

5) O programa da Comunidade Europeia de política e acção em matéria de ambiente e

desenvolvimento sustentável 2, apresentado pela Comissão, prevê o aumento da actividade

comunitária, em especial no domínio das emergências ambientais, o que inclui a poluição

marinha acidental ou deliberada;

                                               
1 JO C 162 de 8.7.1978, p. 1.

JO L 355 de 10.12.1981, p. 52.
JO L 77 de 22.3.1986, p. 33.
JO L 158 de 25.6.1988, p. 32.

2 JO C 138 de 17.5.1993, p. 5.
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6) A cooperação comunitária no domínio da poluição marinha acidental contribui, através da

acção em relação aos riscos existentes, para a realização dos objectivos do Tratado,

promovendo a solidariedade entre Estados-Membros e, nos termos do artigo 174º do Tratado,

contribuindo para a preservação e protecção do ambiente e para a protecção da saúde humana;

7) A criação de um quadro comunitário de cooperação que preveja medidas de apoio irá

contribuir para o desenvolvimento ainda mais eficaz da cooperação no domínio da poluição

marinha acidental; esse quadro deve-se inspirar, em larga medida, na experiência já adquirida

neste domínio deste 1978;

8) O quadro comunitário de cooperação também permitirá aumentar a transparência, para além

de consolidar e reforçar as diferentes acções;

9) A poluição marinha acidental ou deliberada inclui a poluição proveniente de instalações ao

largo;

10) Qualquer acção que aumente o grau de informação e de preparação dos responsáveis e das

pessoas envolvidas na resposta à poluição marinha acidental nos Estados-Membros será

importante, aumentará o grau de preparação para os acidentes, e contribuirá para a prevenção

de riscos;

11) Será igualmente importante adoptar acções comunitárias para melhorar as técnicas e métodos

de resposta às emergências, bem como a posterior reabilitação;
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12) Ficou demonstrado o valor significativo do fornecimento de apoio operacional aos Estados-

-Membros em situações de emergência e de se facilitar a divulgação das experiências

adquiridas nessas situações junto dos restantes Estados-Membros;

13) As acções organizadas ao abrigo deste quadro também deverão promover o princípio do

"poluidor-pagador", que deverá ser aplicado de acordo com a legislação ambiental e marítima

nacional e internacional;

14) As medidas necessárias à execução da presente decisão serão aprovadas nos termos 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 Comissão 1;

15) A presente decisão estabelece, para toda a duração do quadro de cooperação, um

enquadramento financeiro que constitui a referência privilegiada, na acepção do ponto 33 do

Acordo Interinstitucional de 6 de Maio de 1999 entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a

Comissão sobre a disciplina orçamental e a melhoria do processo orçamental 2, para a

Autoridade Orçamental no âmbito do processo orçamental anual;

                                               
1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Rectificação JO L 269 de 19.10.1999, p. 45.
2 JO C 172 de 18.6.1999, p. 1.
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16) O disposto na presente decisão dá seguimento, em especial, ao programa de acção criado pela

Resolução do Conselho de 26 de Junho de 1978 e ao sistema de informação comunitário

criado pela Decisão 86/85/CEE do Conselho, de 6 de Março de 1986, que institui um sistema

de informação comunitário para o controlo e redução da poluição causada pelo derrame de

hidrocarbonetos e de outras substâncias perigosas no mar ou nas principais águas interiores 1;

esta última decisão deverá, portanto, ser revogada na data de entrada em vigor da presente

decisão,

APROVARAM A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1º

1. É criado um quadro comunitário de cooperação no domínio da poluição marinha acidental ou

deliberada (adiante designado “quadro de cooperação”) para o período compreendido

entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezembro de 2006.

2. Esse quadro de cooperação destina-se a:

a) Apoiar e complementar os esforços dos Estados-Membros a nível nacional, regional e local

para a protecção do ambiente marinho, da orla costeira e da saúde humana contra os riscos

decorrentes da poluição marinha acidental ou deliberada, excluindo as correntes contínuas de

poluição proveniente de fontes terrestres;

                                               
1 JO L 77 de 22.3.1986, p. 33. Decisão com a redacção que lhe foi dada pela

Decisão 88/346/CEE (JO L 158 de 25.6.1988, p. 32).
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b) Contribuir para o aumento da capacidade de resposta dos Estados-Membros em caso de

incidentes que envolvam derrames ou a ameaça iminente de derrames de petróleo ou outras

substâncias nocivas no mar, bem como para a prevenção de riscos. De acordo com a

repartição interna de competências entre os Estados-Membros, estes procederão à troca de

informações sobre munições afundadas no mar, a fim de facilitar a identificação de riscos e

medidas de preparação;

c) Facilitar e reforçar as condições necessárias para uma assistência e cooperação mútuas

eficientes entre os Estados-Membros nesta matéria.

Artigo 2º

Sem prejuízo da repartição de responsabilidades entre os Estados-Membros e a Comissão, esta

executará as acções previstas ao abrigo do quadro de cooperação, nos termos dos Anexos I e II.

a) No âmbito do quadro de cooperação, é criado um sistema de informação comunitário que se

destina ao intercâmbio de dados respeitantes à preparação e à resposta à poluição marinha

acidental ou deliberada. Esse sistema conterá pelo menos os componentes definidos no

Anexo I.

Os tipos de acções abrangidas pelo quadro de cooperação e as disposições financeiras

respeitantes à concessão da contribuição comunitária constam do Anexo II.
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b) Para efeitos de execução deste quadro de cooperação, será estabelecido um plano evolutivo de

três anos, sujeito a revisões anuais, a aprovar nos termos do nº 2 do artigo 4º, nomeadamente

com base nas informações prestadas pelos Estados-Membros à Comissão.

A Comissão pode, quando necessário, organizar acções adicionais às do Anexo II. Essas

acções adicionais serão avaliadas em função das prioridades definidas e dos recursos

financeiros disponíveis e serão aprovadas nos termos do nº 2 do artigo 4º.

c) O enquadramento financeiro para a execução da presente Decisão, no período de 2000 a 2006,

é de 7 milhões de euros.

Os recursos orçamentais afectados às acções previstas na presente decisão serão inscritos

como dotações anuais no Orçamento Geral da União Europeia. As dotações anuais são

autorizadas pela autoridade orçamental, dentro dos limites das perspectivas financeiras.

Artigo 3º

1. O plano evolutivo de execução do quadro de cooperação deve incluir as acções individuais a

realizar.
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2. A selecção das acções individuais deve basear-se, em primeiro lugar, nos seguintes critérios:

a) Contribuição para a informação e preparação dos responsáveis e das pessoas envolvidas na

luta contra a poluição marinha acidental ou deliberada nos Estados-Membros, incluindo,

eventualmente, as autoridades portuárias, por forma a aumentar o grau de preparação e a

contribuir para a prevenção de riscos;

b) Contribuição para o aperfeiçoamento das técnicas e métodos de intervenção e de recuperação

após a ocorrência de situações de emergência e para a melhoria das técnicas de avaliação dos

prejuízos causados ao ambiente marinho e costeiro;

c) Contribuição para uma melhor informação do público, que ajude a esclarecer os riscos e a

transmitir informações sobre acidentes;

d) Contribuição para o reforço da cooperação com as autoridades locais competentes em matéria

de prevenção de riscos e de intervenção;

e) Contribuição para o apoio operacional aos Estados-Membros, em situações de emergência,

através da mobilização de peritos, pertencentes sobretudo à task force comunitária e para a

divulgação, nos Estados-Membros, da experiência adquirida nessas situações.

3. Todas as acções específicas deverão ser executadas em estreita cooperação com as

autoridades dos Estados-Membros competentes a nível nacional, regional e local.
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Artigo 4º

1. A Comissão é assistida por um Comité.

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 4º e 7º da

Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8º.

O prazo previsto no nº 3 do artigo 4º da Decisão 1999/468/CE é de três meses.

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

Artigo 5º

A Comissão deve avaliar o estado de execução do quadro de cooperação a meio da duração prevista

e antes da sua conclusão, devendo apresentar relatórios ao Parlamento Europeu e ao Conselho o

mais tardar 36 meses a contar da data de entrada em vigor da presente decisão e, posteriormente,

seis anos a contar dessa data. No relatório final, a Comissão apresentará eventualmente propostas de

novas medidas para a continuação do referido quadro.



12612/99 JAC/iam P
DG I 10

Artigo 6º

A Decisão 86/85/CE do Conselho é revogada.

Artigo 7º

A presente decisão entra em vigor em 1 de Janeiro de 2000.

Artigo 8º

Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em ,

O Parlamento Europeu O Conselho

O Presidente O Presidente
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ANEXO I

COMPONENTES DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO COMUNITÁRIO

O sistema de informação comunitário deve utilizar um moderno sistema automático de

processamento de dados. O sítio Internet deve conter informações de carácter geral a nível

comunitário numa página comunitária e, em páginas nacionais, informações relativas aos recursos

de intervenção disponíveis em cada país.

Em separado, será mantida uma parte do sistema, impressa e sob a forma de um folheto operacional

comunitário com informações sobre a gestão das situações de emergência nos diferentes Estados-

-Membros.

1. A Comissão criará um sítio Internet que deverá funcionar como página de acesso geral ao

sistema e como página comunitária.

2. No prazo de seis meses a contar da data de entrada em vigor da presente decisão, cada Estado-

-Membro deve:

a) Nomear a ou as autoridades responsáveis pela gestão da parte nacional do sistema e

informar a Comissão dessa nomeação;

b) Abrir ou manter uma página nacional, ou páginas nacionais interligadas. A página

nacional ou uma das páginas nacionais interligadas deverá estar ligada a todo o sistema

através da página comunitária de acesso geral;
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c) Dotar a ou as suas páginas nacionais com informação relevante, nomeadamente

i) uma descrição das estruturas nacionais e das ligações entre as autoridades

nacionais no domínio da poluição marinha acidental ou deliberada, incluindo

pontos de contacto a solicitar em questões relativas à resposta a situações de crise;

ii) informações gerais sobre equipas e equipamento existentes para resposta a

situações de crise e para limpeza, em especial:

– equipas de emergência (no mar) constituídas por navios de combate a

derrames;

– equipas de emergência (em terra) para combater a poluição da orla costeira e

organizar o armazenamento temporário bem como para dirigir acções de

recuperação de áreas costeiras vulneráveis;

– equipas de peritos encarregadas do seguimento ambiental da poluição e/ou

do impacto das técnicas de combate utilizadas, incluindo a dispersão

química;

– outros meios mecânicos, químicos e biológicos de combate à poluição

marinha e de limpeza da costa, incluindo sistemas utilizados para retirar a

carga dos petroleiros;

– aeronaves para vigilância aérea;

– localização de instalações de armazenamento;

– capacidade em reboque de emergência;

– número ou números de emergência a utilizar pelo público.

iii) condições para a oferta de assistência.

A pedido, os pontos de contacto fornecerão informação adicional.
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3. Cada Estado-Membro deve actualizar a ou as suas páginas nacionais, referidas no nº 2,

sempre que se verifiquem alterações.

4. No prazo de seis meses a contar da data de entrada em vigor da presente decisão, cada Estado-

-Membro deve fornecer à Comissão as informações que pretenda ver incluídas no folheto

comunitário sobre a gestão operacional de emergências, incluindo os procedimentos

operacionais de mobilização e os pontos de contacto operacionais, com as respectivas

referências.

5. Cada Estado-Membro notificará a Comissão, tão cedo quanto possível, de qualquer alteração

relacionada com as informações contidas no folheto comunitário.

6. A Comissão colocará uma cópia do folheto à disposição de todos os Estados-Membros e

comunicar-lhes-á as eventuais actualizações.

Os modelos para as páginas nacionais e comunitária e outras orientações para a execução do

sistema de informação comunitário serão aprovados nos termos do nº 2 do artigo 4º.



12612/1/99 REV 1 JAC/iam P
ANEXO II DG I 1

ANEXO II

Condições financeiras da contribuição da Comunidade

TIPOS DE ACÇÃO CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO

A. Acções de formação e informação

1. Cursos e seminários 1

Organização de cursos e seminários para
funcionários nacionais, regionais e locais
dos Estados-Membros e outras pessoas
interessadas em assegurar que os serviços
competentes actuem com rapidez e
eficiência.

2. Intercâmbio de peritos

Organização do destacamento de peritos
para outros Estados-Membros, por forma a
permitir que esses peritos adquiram
experiência e possam avaliar as diferentes
técnicas utilizadas ou estudar as
abordagens adoptadas noutros serviços de
emergência ou organismos relevantes
como organizações não governamentais
com conhecimentos especializados no
domínio da poluição marinha acidental ou
deliberada.
Organização de intercâmbios de peritos
dos Estados-Membros, que lhes permitam
fazer apresentações ou participar em
cursos ou módulos de formação de curta
duração noutros Estados-Membros.

3. Exercícios 1

Com os exercícios, pretende-se comparar
métodos, estimular a cooperação entre
Estados-Membros e dar apoio ao reforço
dos serviços nacionais de emergência e da
respectiva coordenação.

Contribuição financeira máxima da
Comunidade: 75% do custo total da acção,
até ao limite de 75 000 euros por acção.

Contribuição financeira máxima da
Comunidade: 75% das despesas de
deslocação e de estadia dos peritos e 100%
dos custos de coordenação do sistema.

Contribuição financeira máxima da
Comunidade: 50% dos custos ligados à
participação dos observadores
provenientes de outros Estados-Membros e
à organização de seminários, à preparação
do exercício, à apresentação do relatório
final, etc.
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4. Sistema de informação comunitário

Criação e manutenção de um sistema de
informação informatizado moderno para
auxiliar as autoridades nacionais a
enfrentar a poluição marinha acidental ou
deliberada, fornecendo as informações
necessárias para a gestão de situações de
crise.

B. Acções para melhoria de técnicas e
métodos de resposta e recuperação
(projectos-piloto) 1

Projectos concebidos para aumentar a
capacidade de resposta e recuperação dos
Estados-Membros. Estes projectos têm por
objectivo a melhoria dos meios, das
técnicas e dos processos e deverão ser
aplicados em áreas que interessem todos
ou vários Estados-Membros, podendo
incluir projectos de execução de novas
tecnologias relacionadas com a poluição
marinha acidental ou deliberada. Serão
incentivados os projectos em que
participem dois ou mais Estados-
-Membros.

C. Acções de apoio e informação

1. Impacto ambiental

Acções para apoiar estudos sobre os
efeitos ambientais após um incidente,
avaliar as medidas de prevenção e
reparação adoptadas e divulgar
amplamente os seus resultados e a
experiência adquirida pelos restantes
Estados-Membros.

2. Conferências e iniciativas 1

Conferências e outras iniciativas sobre
poluição marinha abertas a um público
vasto, em especial quando envolvam
vários Estados-Membros.

100% do financiamento da parte da
Comissão no sistema.

Contribuição financeira máxima da
Comunidade: 50% do custo total de cada
projecto, até ao limite de 150 000 euros.

Contribuição financeira máxima da
Comunidade: 50% do custo total de cada
acção.

Contribuição financeira máxima da
Comunidade: 30% do custo total da acção,
até ao limite de 50 000 euros.
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3. Outras acções de apoio 1

Acções para definir o estado da técnica,
elaborar princípios e orientações em
relação a aspectos importantes da poluição
marinha acidental ou deliberada e às
avaliações do quadro de cooperação.

4. Informação

Publicações, material de exposição e
outras informações destinadas ao público
sobre a cooperação comunitária no
domínio da poluição marinha acidental ou
deliberada.

D. Mobilização de peritos

Mobilização de peritos pertencentes à task
force da Comunidade Europeia para a
intervenção em situações de emergência,
por forma a reforçar os sistemas montados
pelas autoridades de um Estado-Membro
ou de um país terceiro que esteja
confrontado com a emergência e para a
disponibilização de um perito para o teatro
de operações com vista a coordenar os
observadores dos restantes Estados-
-Membros.

100% do financiamento

100% do financiamento

Contribuição financeira da Comunidade:
100% dos custos das missões dos peritos.

1 As únicas acções seleccionáveis são as que interessam a todos ou a um número significativo
de Estados-Membros.
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I. INTRODUÇÃO

1. Em 17 de Dezembro de 1998, a Comissão apresentou uma proposta de Decisão 1, baseada no

nº 1 do artigo 130º-S (nº 1 do novo artigo 175º) do Tratado CE, que define um quadro

comunitário para a cooperação no domínio da poluição marinha acidental.

2. O Parlamento Europeu emitiu o seu parecer 2 , em primeira leitura, em

16 de Setembro de 1999.

Na sequência desse parecer, a Comissão enviou uma proposta alterada em

1 de Dezembro de 1999 3.

O Comité Económico e Social emitiu o seu parecer 4 em 29 de Abril de 1999. O Comité das

Regiões decidiu não emitir parecer sobre esta proposta 5.

3. Em 17 de Dezembro de 1999, o Conselho aprovou por unanimidade a sua posição comum.

II. OBJECTIVO

4. Baseando-se nos instrumentos existentes, a proposta destina-se a estabelecer um quadro

comunitário para a cooperação no domínio da poluição marinha acidental. Este quadro

destina-se a apoiar e complementar os esforços desenvolvidos pelos Estados-Membros para a

protecção do ambiente marinho, da saúde humana e da orla costeira contra os riscos

decorrentes da poluição marinha acidental e contra os derrames ocorridos num quadro

operacional, e a reforçar as condições para a assistência mútua e a cooperação eficazes entre

os Estados-Membros neste domínio.

No âmbito deste quadro, é criado um sistema de informação comunitário que se destina ao

intercâmbio de dados respeitantes à preparação e à resposta à poluição marinha acidental ou

deliberada, incluindo os derrames ocorridos  num quadro operacional.

                                               
1 JO C 25 de 30.1.1999, página 20.
2 JO C
3 JO C
4 JO C 169 de 16.6.1999, página 16.
5 
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III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

5. Observações de carácter geral

À luz do objectivo estabelecido, o Conselho procurou elaborar um instrumento que utiliza o
melhor possível os recursos disponíveis e evita a duplicação dos instrumentos existentes. Com
base nestas considerações, o Conselho pôde incluir na sua posição comum quer na íntegra,
quer em substância, quer em parte quase todas as alterações do Parlamento Europeu que a
Comissão incluiu na sua proposta alterada.

6. Observações de carácter específico

(Excepto nos casos indicados, as referências que se seguem remetem para o texto da posição
comum. Procurou-se fazer corresponder a redacção dos considerandos com a dos artigos,
evitando duplicações, nomeadamente, entre considerandos).

As principais alterações introduzidas pelo Conselho na proposta alterada da Comissão foram
as seguintes:

Artigo 1º
1) Período de aplicação (nº 1):
O período de aplicação foi harmonizado com o das perspectivas financeiras tendo sido
alargado de 5 anos (como proposto pela Comissão) para 7 anos (2000-2006). Este prazo de
aplicação mais longo deu lugar à alteração dos prazos previstos para os dois relatórios, no
artigo 5º;
ii) Âmbito (nº 2):
• Por razões de clareza, a fim de ter em conta o facto de que o programa limitado que é

objecto da proposta não pode tratar de todas as possíveis fontes de poluição que afectam
o ambiente marinho, directa ou indirectamente, e registando o facto de que as fontes
contínuas de poluição de origem terrestre se encontram normalmente regulamentadas
através de outros instrumentos comunitários, o instrumento tratará dos "riscos
decorrentes da poluição marinha acidental ou deliberada, excluindo as correntes
contínuas de poluição provenientes de fontes terrestres". Com esta clarificação,
verificou-se que o segundo parágrafo do nº 2 do artigo 2ª da proposta alterada nada
acrescentava à definição do âmbito de aplicação do instrumento. Além disso, deixava
possibilidades em aberto. Por conseguinte, não foi mantido.
A redacção "poluição marinha acidental ou deliberada" substitui "poluição marinha
acidental e derrames ocorridos num quadro operacional" ao longo do texto. Além disso,
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o considerando nº 9 esclarece que a poluição marinha inclui a poluição proveniente de
instalações ao largo;

• No que diz respeito às substâncias nocivas, a posição comum, embora reconhecendo os
riscos potenciais das munições afundadas, o Conselho regista que a) se encontram
envolvidas várias autoridades competentes ou ministérios a nível dos Estados-Membros,
e b) que a disposição operacional proposta pelo Parlamento Europeu e adoptada pela
Comissão (nomeadamente, indicar a localização das zonas de imersão em sítios da
internet) possui contra-indicações óbvias. Tal foi reflectido na alínea b) do nº 2 e no
facto de estas zonas não serem mencionados nem no artigo 1º nem no nº 3 do Anexo I.

iii) Princípio do poluidor-pagador
Embora as acções ao abrigo do presente instrumento devam promover o princípio do
poluidor-pagador (ver considerando nº 13), a disposição proposta no 2º parágrafo do nº 3 da
proposta alterada da Comissão ia muito para além do objectivo estabelecido no artigo 1º.
Além disso, as compensações financeiras são apenas uma das muitas maneiras possíveis de
implementar o princípio do poluidor-pagador.

Artigo 2º

Nos termos do acordo interinstitucional de 6 de Maio de 1999 (ver igualmente o considerando
nº 15), a alínea c) do nº 2 refere um enquadramento financeiro de 7 milhões de euros para o
período de 2000-2006, equivalente ao montante de 1 milhão de euros por ano proposto pela
Comissão.

Artigo 3º

Embora concordando com a lista dos critérios propostos pela Comissão, o Conselho é de
opinião que o intercâmbio de informações entre as autoridades portuárias é mais relevante na
alínea a) do que na alínea b).

Artigo 4º

Dado o carácter das tarefas atribuídas ao comité que deverá assistir a Comissão, a posição
comum cria um comité de gestão em vez de um comité consultivo, ao contrário do que tinha
sido proposto pela Comissão. O processo de tomada de decisão correspondente foi
harmonizado com o do artigo 4º da Decisão do Conselho 1999/468/CE em matéria de
comitologia, e o período de que o Conselho dispõe para actuar foi fixado em três meses.

Anexo I
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Para além de algumas clarificações de carácter técnico (por exemplo, mencionar as páginas
nacionais interligadas na alínea b) do nº 2, as únicas alterações significativas foram:
• solicitar que sejam incluídas informações gerais sobre equipas e equipamento existentes

para resposta a situações de crise e para limpeza nas páginas nacionais, devendo esta

informação ser completada pelos pontos de contacto quando tal for solicitado. Esta

abordagem assegurará uma informação mais actualizada em caso de real necessidade,

evitando a actualização constante das páginas nacionais;

• determinar o modo como os modelos para as páginas nacionais e comunitária deverão

ser aprovados (último parágrafo do Anexo), garantindo assim uma apresentação mais

comparável das informações nacionais e comunitárias.
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1998/0350 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU,

nos termos do nº 3, segundo parágrafo, do artigo 251º do Tratado CE,

respeitante à

posição comum do Conselho respeitante à proposta de decisão do Parlamento
Europeu e do Conselho que define um quadro comunitário para a cooperação no

domínio da poluição marinha acidental

1. ANTECEDENTES

Data de envio da proposta ao Parlamento Europeu e ao Conselho (COM (1998) 769 –
1998/0350/SYN): 16 de Dezembro de 1998.

Data do parecer do Comité Económico e Social: 29 de Abril de 1999.

O Comité das Regiões decidiu não emitir parecer.

Data do parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura: 16 de Setembro de 1999.

Data de envio da proposta alterada: 30 de Novembro de 1999.

Data de adopção da posição comum do Conselho: 16 de Dezembro de 1999.

2. OBJECTO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

Desde 1978 que é desenvolvida uma série de actividades no domínio da poluição
marinha acidental com base numa Resolução do Conselho (adoptada em 26 de Junho
de 1978) que estabelece um programa de acção da Comunidade.

Essas actividades consistem essencialmente numa formação comum, no intercâmbio
de peritos, em exercícios, projectos-piloto, umatask-forceconstituída por peritos
designados pelos Estados-Membros e na criação do sistema de informação
comunitário.

Os objectivos da cooperação comunitária neste domínio consistem em apoiar e
completar os esforços dos Estados-Membros a nível nacional, regional e local para os
tornar mais eficazes e criar as melhores condições para uma cooperação eficiente.

A proposta da Comissão tem por objectivo reunir e consolidar as diversas acções
realizadas neste domínio, nos últimos 20 anos, ao abrigo de uma única base jurídica
sólida e alargá-las aos derrames operacionais. A proposta inclui um programa
comunitário de acção contínuo com início em 1 de Janeiro de 2000.
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3. COMENTÁRIOS SOBRE A POSIÇÃO COMUM

3.1. Observações de carácter geral

Na sua proposta alterada, a Comissão aceitou e/ou reformulou 20 das 29 alterações
que o Parlamento Europeu havia proposto. A Comissão concordou, nomeadamente,
que seria útil introduzir ou reforçar as disposições relativas a munições afundadas
(artigo 1º e anexo I da proposta alterada), derrames operacionais (anexos da proposta
alterada) e ao reforço da participação do público e de outros organismos competentes
(artigo 3º e anexos da proposta alterada).

A posição comum está muito próxima da proposta da Comissão no que respeita a
estrutura e conteúdo. No que se refere às alterações do Parlamento, a grande maioria
das que foram aceites pela Comissão na sua proposta alterada foram tidas em conta
pelo Conselho, dizendo essencialmente respeito ao âmbito da proposta, ao sistema de
informação comunitário e à melhoria da informação do público. Curiosamente, o
Conselho aditou «poluição marinha deliberada» ao título da proposta de decisão. Um
outro elemento novo introduzido na posição comum é o prolongamento da duração do
quadro de cooperação de 5 para 7 anos.

No que respeita à questão do procedimento de comitologia (artigo 4º), o Conselho
dissociou-se da posição da Comissão e substituiu o comité consultivo por um comité
de gestão.

3.2. Seguimento dado às alterações do Parlamento

3.2.1. Alterações aceites pela Comissão e inseridas na posição comum

No segundo considerando, o Conselho manteve o desejo do Parlamento de fazer
referência aos acordos regionais em vigor em matéria de poluição marinha acidental.

No décimo terceiro considerando, o Conselho manteve o desejo do Parlamento de
fazer referência ao princípio do poluidor-pagador.

A definição do Parlamento de «poluição marinha acidental» foi, em larga medida,
aceite (nº 2 do artigo 1º). A questão das munições afundadas, nomeadamente, foi
contemplada no nº 2, alínea b), do artigo 1º. Por outro lado, o Conselho considerou
que o âmbito do quadro proposto não deverá incluir correntes contínuas de poluição
proveniente de fontes terrestres. A Comissão concordou, uma vez que, desde a sua
proposta original1, nunca teve a intenção de incluir este tipo de poluição no âmbito da
presente decisão.

No nº 2 do artigo 3º, o Conselho manteve o desejo do Parlamento de incluir três
critérios de selecção suplementares tendo em vista uma melhor informação do público
e uma maior participação das autoridades portuárias e outros organismos locais
competentes.

1 Documento COM (1998) 769 final de 16.12.1998.
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O Conselho aceitou a maioria das alterações do Parlamento respeitantes a elementos
de informação suplementares a prestar pelos Estados-Membros no contexto do
sistema de informação comunitário (anexo I).

O Conselho aceitou igualmente todas as alterações do Parlamento destinadas a
clarificar os tipos de acções a desenvolver no âmbito do quadro proposto (anexo II).

Assim, as alterações nos. 2, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e
29 foram aceites integralmente, em princípio ou parcialmente.

3.2.2. Alterações aceites pela Comissão mas não inseridas na posição comum

3.2.2.1. Âmbito do quadro proposto

Conforme referido anteriormente, a maioria das questões levantadas pelo Parlamento
e apoiadas pela Comissão foram inseridas na posição comum.

A Comissão lamenta todavia que a proposta do Parlamento (alteração nº 5) de inserir
um considerando que defina substâncias perigosas por referência ao Código Marítimo
Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas não tenha sido tida em
conta e espera que surja uma ocasião de a reexaminar.

3.2.2.2. Considerando respeitante à proposta de directiva relativa a instalações
portuárias de recepção (alteração nº 3)

Uma vez que o Parlamento Europeu e o Conselho ainda não adoptaram esta proposta,
este considerando não pôde ser incluído.

3.2.2.3. Princípio do poluidor-pagador

Embora o Conselho não tenha aceite a proposta do Parlamento de inserir esta
disposição no dispositivo da decisão, concordou com a introdução de um
considerando que remete de forma útil para este princípio (cf. 3.2.1.).

3.2.2.4. Munições afundadas

A Comissão considera que o texto da posição comum (nº 2, alínea b), do artigo 1º)
oferece uma solução bastante razoável para este importante problema.

3.3. Novas disposições introduzidas pelo Conselho

O título da decisão foi alterado por forma a contemplar explicitamente a poluição
deliberada, o que constitui um aditamento interessante do Conselho e está em
conformidade com o espírito e o conteúdo de diversas alterações do Parlamento
relacionadas com esta questão.

O nº 1 do artigo 1º prolonga a duração do quadro de cooperação de 5 para 7 anos. Na
opinião da Comissão, trata-se de uma alteração útil da sua proposta que proporciona
uma perspectiva a mais longo prazo.

Na alínea c) do artigo 2º foi introduzida uma referência ao enquadramento financeiro
e às dotações anuais. A Comissão aceitou essa referência, visto estar em
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conformidade com o Acordo Interinstitucional sobre disciplina orçamental de 6 de
Maio de 1999.

Foi introduzida uma série de alterações menores, essencialmente de redacção, que não
afecta o conteúdo da proposta.

3.4. Problemas relacionados com o procedimento de comitologia

No artigo 4º, o Conselho obteve um acordo unânime a favor de um comité de gestão
em vez de um comité consultivo, conforme proposto pela Comissão.

A Comissão considera que as questões a submeter ao comité são medidas de
aplicação, que não deverão ser subordinadas ao procedimento de gestão. Uma simples
consulta do comité competente deverá bastar para garantir que o seu parecer é tido em
conta.

A Comissão discorda por conseguinte da posição adoptada pelo Conselho e reserva-se
o direito de reexaminar esta questão em segunda leitura.

Neste contexto, a Comissão apresentou a seguinte declaração para a acta do Conselho:

“A Comissão discorda com a posição tomada pelo Conselho «Ambiente» sobre o
procedimento de gestão a adoptar pelo comité instituído no artigo 4º da proposta de
decisão que define um quadro comunitário para a cooperação no domínio de poluição
marinha acidental.

A Comissão considera que as questões a tratar no âmbito desta decisão são medidas
de aplicação, que não deverão ser subordinadas ao procedimento de gestão previsto
no artigo 4º da proposta de decisão. Uma simples consulta do comité competente
deverá bastar para garantir que o parecer do comité é tido em conta.

A Comissão reserva-se por conseguinte o direito de reexaminar esta questão em
segunda leitura.”

4. CONCLUSÕES

A Comissão é de opinião de que a posição comum melhora e reforça a proposta da
Comissão. A única dificuldade que subsiste prende-se com o procedimento de
comitologia. Excluindo este ponto, a Comissão está disposta a aceitar o texto da
posição comum, que inclui a maioria das alterações do Parlamento apoiadas pela
Comissão.

5. DECLARAÇÕES DA COMISSÃO

5.1. Áustria e Luxemburgo

A fim de dar resposta às preocupações mais do que legítimas expressas pela Áustria e
pelo Luxemburgo devido ao facto de não disporem de litoral, a Comissão apresentou
a seguinte declaração para a acta do Conselho:
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“A Comissão considera que as disposições da alínea a), primeiro parágrafo, do artigo
2º e do anexo I relativas ao sistema de informação comunitário apenas são aplicáveis
aos Estados-Membros marítimos.”

5.2. Comitologia

Cf. 3.4. supra


