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DIRECTIVA 2002/ /CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de

que altera as directivas em vigor no domínio da segurança marítima

e da prevenção da poluição por navios

(Texto relevante para efeitos do EEE)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o n.º 2 do artigo 80.º,

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 de acordo com o procedimento previsto no artigo 251.º do Tratado 4,

                                                
1 JO C 365 E de 19.12.2000, p. 280.
2 JO C 139 de 11.5.2001, p. 21.
3 JO C 253 de 12.9.2001, p. 1.
4 Parecer do Parlamento Europeu de 13 de Fevereiro de 2001 (JO C 276 de 1.10.2001, p. 44),

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) As directivas em vigor no domínio da segurança marítima fazem referência ao comité

instituído pela Directiva 93/75/CEE do Conselho, de 13 de Setembro de 1993, relativa às

condições mínimas exigidas aos navios com destino aos portos marítimos da Comunidade ou

que deles saiam transportando mercadorias perigosas ou poluentes 1 e, em certos casos, a um

comité ad hoc instituído pela directiva pertinente. Estes comités eram regidos pelas regras

constantes da Decisão 87/373/CEE do Conselho, de 13 de Julho de 1987, que fixa as

modalidades de exercício da competência de execução atribuída à Comissão 2.

(2) A Decisão 87/373/CEE foi substituída pela 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 3. Estas medidas devem ser aprovadas nos termos da

Decisão 1999/468/CE do Conselho.

(3) O Regulamento (CE) n.º .../2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de ... , que estabelece

o Comité para a Segurança Marítima e a Prevenção da Poluição por Navios (COSS) 4,

centraliza as tarefas dos comités instituídos no quadro da pertinente legislação comunitária de

segurança marítima, de prevenção da poluição por navios e de protecção das condições de

vida e de trabalho a bordo.

                                                
1 JO L 247 de 5.10.1993, p. 19. Directiva com a última redacção dada pela Directiva 98/74/CE

(JO L 276 de 13.10.1998, p. 7).
2 JO L 197 de 18.7.1987, p. 33.
3 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
4 Ver pág. ... do presente Jornal Oficial.
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(4) Convém, por conseguinte, alterar as Directivas 93/75/CEE, 94/57/CE 1, 95/21/CE 2,

96/98/CE 3, 97/70/CE 4, 98/18/CE 5, 98/41/CE 6, 1999/35/CE 7 do Conselho e as

Directivas 2000/59/CE 8, 2001/25/CE 9 e 2001/96/CE 10 do Parlamento Europeu e do

Conselho, em vigor no domínio da segurança marítima, a fim de substituir os comités

existentes, pelo COSS.

(5) É igualmente conveniente que as citadas directivas sejam alteradas para que lhes sejam

aplicáveis os procedimentos de alteração previstos no Regulamento (CE) n.º .../2002, bem

como as disposições pertinentes deste regulamento destinadas a facilitar a sua adaptação às

alterações aos instrumentos internacionais mencionados na legislação comunitária no domínio

da segurança marítima,

APROVARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

Artigo 1.º

Objectivo

O objectivo da presente directiva consiste em melhorar a aplicação da legislação comunitária no

domínio da segurança marítima, a prevenção da poluição por navios e as condições de vida e de

trabalho a bordo dos navios:

                                                
1 JO L 319 de 12.12.1994, p. 20. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 2001/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 19 de 22.1.2002, p. 9).
2 JO L 157 de 7.7.1995, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 2001/106/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 19 de 22.1.2002, p. 17).
3 JO L 46 de 17.2.1997, p. 25. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 2001/53/CE da Comissão (JO L 204 de 28.7.2001, p. 1).
4 JO L 34 de 9.2.1998, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 1999/19/CE (JO L 83 de 27.3.1999, p. 48).
5 JO L 144 de 15.5.1998, p. 1. Directiva com a redacção que lhe foi dada pela

Directiva 2002/25/CE da Comissão (JO L 98 de 15.4.2002, p. 1).
6 JO L 188 de 2.7.1998, p. 35.
7 JO L 138 de 1.6.1999, p. 1.
8 JO L 332 de 28.12.2000, p. 81.
9 JO L 136 de 18.5.2001, p. 17.
10 JO L 13 de 16.1.2002, p. 9.
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a) Fazendo referência ao COSS;

b) Acelerando, actualizando e facilitando a alteração dessa legislação, à luz da evolução dos

instrumentos internacionais aplicáveis no domínio da segurança marítima, da prevenção da

poluição por navios e das condições de vida e de trabalho a bordo dos navios, nos termos do

Regulamento (CE) n.º .../2002.

Artigo 2.º

Alteração da Directiva 93/75/CEE

A Directiva 93/75/CEE é alterada do seguinte modo:

1) No artigo 2.º, as alíneas e), f), g), h) e i) passam a ter a seguinte redacção:

"e) "MARPOL 73/78": a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por

Navios, de 1973, tal como alterada pelo protocolo de 1978, nas versões actualizadas;

f) "Código IMDG": o Código Marítimo Internacional para as mercadorias perigosas, na

versão actualizada;

g) "Código IBC": o Código Internacional da OMI para a construção e equipamento de

navios que transportam substâncias químicas perigosas a granel, na versão actualizada;

h) "Código IGC": o Código Internacional da OMI para a construção e equipamento de

navios que transportam gases liquefeitos a granel, na versão actualizada;
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i) "Código INF": o Código da OMI para a segurança do transporte de combustível nuclear

irradiado, do plutónio e de resíduos altamente radioactivos em barris a bordo de navios,

na versão actualizada;";

2) Ao artigo 11.º é aditado o seguinte parágrafo:

"As alterações dos instrumentos internacionais mencionados no artigo 2.º podem ser excluídas do

âmbito de aplicação da presente directiva, nos termos do disposto no artigo 4.º do

Regulamento (CE) n.º .../2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de ..., que estabelece um

Comité para a Segurança Marítima e a Prevenção da Poluição por Navios (COSS) *.

* JO L ...";

3) O artigo 12.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 12.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité para a Segurança Marítima e a Prevenção da

Poluição por Navios (COSS), instituído pelo artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º .../2002.

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º 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 (*), tendo-se em conta o disposto no

artigo 8.º da mesma.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de dois meses.

3. O Comité aprova o seu regulamento interno.

______________

JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.".
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Artigo 3.º

Alteração da Directiva 94/57/CE

A Directiva 94/57/CE é alterada do seguinte modo:

1) Na alínea d) do artigo 2.º, a expressão "em vigor em 19 de Dezembro de 2001", é substituída

por "na versão actualizada";

2) O n.º 1 do artigo 7.º passa a ter a seguinte redacção:

"1. A Comissão é assistida pelo Comité para a Segurança Marítima e a Prevenção da

Poluição por Navios (COSS), instituído pelo artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º .../2002 do

Parlamento Europeu e do Conselho *.

* JO L ...";

3) Ao n.º 2 do artigo 8.º é aditado o seguinte parágrafo:

"As alterações dos instrumentos internacionais mencionados na alínea d) do artigo 2.º e no

artigo 6.º podem ser excluídas do âmbito de aplicação da presente directiva, nos termos do

artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º .../2002.".

Artigo 4.º

Alteração da Directiva 95/21/CE

A Directiva 95/21/CE é alterada do seguinte modo:

1) O artigo 2.º passa a ter a seguinte redacção:
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a) No n.º 1, a expressão "em vigor em 19 de Dezembro de 2001" é substituída por "na

versão actualizada";

b) No n.º 2, a expressão "com a redacção em vigor em 19 de Dezembro de 2001" é

substituída por "na versão actualizada";

2) O n.º 1 do artigo 18.º passa a ter a seguinte redacção:

"1. A Comissão é assistida pelo Comité para a Segurança Marítima e a Prevenção da

Poluição por Navios (COSS), instituído pelo n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento (CE)

n.º .../2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de      , que estabelece o COSS *.

* JO L ...";

3) O artigo 19.º passa a ter a seguinte redacção:

a) A alínea c) passa a ter a seguinte redacção:

"c) Actualizar no Ponto 1 do artigo 2.º a lista de convenções internacionais

pertinentes para efeitos da presente directiva.";

b) É aditado o seguinte parágrafo:

"As alterações dos instrumentos internacionais mencionados no artigo 2.º podem ser

excluídas do âmbito de aplicação da presente directiva, nos termos do disposto no

artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º .../2002.".
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Artigo 5.º

Alteração da Directiva 96/98/CE

A Directiva 96/98/CE é alterada do seguinte modo:

1) No artigo 2.º, alíneas c), d) e n), a expressão "em vigor em 1 de Janeiro de 2001" é substituída

por "na versão actualizada";

2) O artigo 17.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 17.º

A presente directiva pode ser alterada nos termos do procedimento previsto no n.º 2 do

artigo 18.º, tendo em vista:

– a aplicação, para efeitos da presente directiva, das alterações ulteriormente introduzidas

nos instrumentos internacionais,

– a actualização do anexo A, quer pelo aditamento de novos equipamentos quer pela

transferência de equipamentos do anexo A.2 para o anexo A.1 e vice-versa,

– aditar a possibilidade de utilizar os módulos B + C e o módulo H para os equipamentos

referidos em A.1, e alterar as colunas relativas aos módulos para a avaliação da

conformidade,

– a inclusão de outras organizações de normalização na definição de "normas de ensaio"

do artigo 2.º.
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As convenções e as normas de ensaio referidas nas alíneas c), d) e n) do artigo 2.º entendem-

-se sem prejuízo das medidas tomadas, se for caso disso, em aplicação do disposto no

artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º .../2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de ..., que

estabelece um Comité para a Segurança Marítima e a Prevenção da Poluição por Navios

(COSS) *.

* JO L ...";

3) O artigo 18.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 18.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité para a Segurança Marítima e a Prevenção da

Poluição por Navios (COSS), instituído pelo artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º .../2002.

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º 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 (*), tendo-se em conta o disposto no

artigo 8.º da mesma.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de dois meses.

3. O Comité aprova o seu regulamento interno.".

______________

JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.".
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Artigo 6.º

Alteração da Directiva 97/70/CE

A Directiva 97/70/CE é alterada do seguinte modo:

1) Ao artigo 8.º é aditado o seguinte parágrafo:

"As alterações do instrumento internacional mencionado no n.º 4 do artigo 2.º podem ser

excluídas do âmbito de aplicação da presente directiva, nos termos do disposto no artigo 5.º

do Regulamento (CE) n.º .../2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de ..., que estabelece

um Comité para a Segurança Marítima e a Prevenção da Poluição por Navios (COSS) *.

* JO L ...";

2) O artigo 9.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 9.º

Comité

1. A Comissão é assistida pelo Comité para a Segurança Marítima e a Prevenção da

Poluição por Navios (COSS), instituído pelo artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º .../2002.

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º 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 (*), tendo-se em conta o disposto no

artigo 8.º da mesma.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de dois meses.

3. O Comité aprova o seu regulamento interno.".

______________

JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.".
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Artigo 7.º

Alteração da Directiva 98/18/CE

A Directiva 98/18/CE é alterada do seguinte modo:

1) No artigo 2.º, as alíneas a), b), c), d) e f) passam a ter a seguinte redacção:

"a) "Convenções Internacionais", a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida

Humana no Mar de 1974 (Convenção SOLAS de 1974) e a Convenção Internacional

das Linhas de Carga de 1966, bem como os respectivos protocolos e alterações nas

versões actualizadas;

b) "Código de Estabilidade Intacta", o "Code on Intact Stability for all types of ships

covered by IMO instruments", constante da Resolução A.749(18) da Assembleia da

OMI, de 4 de Novembro de 1993, na versão actualizada;

c) "Código das Embarcações de Alta Velocidade", o "International Code for Safety of

High Speed Craft", constante da Resolução MSC 36 (63) do Comité de Segurança

Marítima da OMI, de 20 de Maio de 1994, na versão actualizada;

d) "GMDSS", o Sistema Mundial de Socorro e Segurança Marítima, como figura no

capítulo IV da Convenção SOLAS de 1974, na versão actualizada;
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f) "Embarcação de Passageiros de Alta Velocidade", uma embarcação de alta velocidade

como definida na regra 1 do capítulo X da Convenção SOLAS de 1974, na versão

actualizada, que transporte mais de doze passageiros.

Não serão consideradas embarcações de alta velocidade as embarcações de passageiros

que efectuem viagens domésticas em zonas marítimas das classes B, C ou D quando:

– o volume da carena correspondente à linha de flutuação de projecto for inferior

a 500 m3, e

– a sua velocidade máxima, tal como definida no § 1.4.30 do Código das

Embarcações de Alta Velocidade, for inferior a 20 nós;";

2) No n.º 1, alíneas b) e c), n.º 2, alínea a) i), e n.º 3, alínea a), do artigo 6.º, a expressão "na

versão em vigor à data de adopção da presente directiva" é substituída por "na versão

actualizada".

3) O artigo 8.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 8.º

Adaptações

De acordo com o procedimento previsto no n.º 2 do artigo 9.º:

a) i) as definições constantes das alíneas a), b), c), d), e t) do artigo 2.º e

ii) as disposições relacionadas com os procedimentos e orientações a seguir nas

vistorias a que se refere o artigo 10.º
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iii) as disposições relativas à Convenção SOLAS e ao Código das Embarcações de

Alta Velocidade e, inclusive, as subsequentes alterações tal como estabelecidas no

n.º 3 do artigo 4.º, no n.º 4 do artigo 6.º, no n.º 3 do artigo 10.º e no n.º 3 do

artigo 11.º, bem como,

iv) as remissões específicas para as "Convenções Internacionais" e as resoluções da

OMI a que se referem as alíneas f), k) e o) do artigo 2.º, o n.º 2, alínea a), do

artigo 3.º, o n.º 1, alíneas b) e c), do artigo 6.º, o n.º 2, alínea b), do artigo 6.º e o

n.º 3 do artigo 11.º;

podem ser adaptadas para ter em conta os desenvolvimentos registados a nível

internacional, nomeadamente no âmbito da OMI;

b) Os Anexos podem ser alterados com vista:

i) à aplicação, para efeitos da presente directiva, das alterações introduzidas nas

convenções internacionais,

ii) ao reforço das prescrições técnicas à luz da experiência adquirida.

As alterações dos instrumentos internacionais mencionados no artigo 2.º podem ser excluídas

do âmbito de aplicação da presente directiva, nos termos do disposto no artigo 5.º do

Regulamento (CE) n.º .../2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de ..., que estabelece

um Comité para a Segurança Marítima e a Prevenção da Poluição por Navios (COSS) *.

* JO L ...";
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4) O artigo 9.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 9.º

Comité

1. A Comissão é assistida pelo Comité para a Segurança Marítima e a Prevenção da

Poluição por Navios (COSS), instituído pelo artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º .../2002.

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º 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 (*), tendo-se em conta o disposto no

artigo 8.º da mesma.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de dois meses.

3. O Comité aprova o seu regulamento interno.

______________

JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.".

Artigo 8.º

Alteração da Directiva 98/41/CE

A Directiva 98/41/CE é alterada do seguinte modo:

1) No terceiro travessão do artigo 2.º, a expressão "na versão em vigor à data de adopção da

presente directiva" é substituída por "na versão actualizada";
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2) Ao artigo 12.º é aditado o seguinte parágrafo:

"As alterações dos instrumentos internacionais mencionados no artigo 2.º podem ser excluídas

do âmbito de aplicação da presente directiva, nos termos do disposto no artigo 5.º do

Regulamento (CE) n.º .../2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de ..., que estabelece

um Comité para a Segurança Marítima e a Prevenção da Poluição por Navios (COSS) *.

* JO L ...";

3) O artigo 13.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 13.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité para a Segurança Marítima e a Prevenção da

Poluição por Navios (COSS), instituído pelo artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º .../2002.

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º 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 (*), tendo-se em conta o disposto no

artigo 8.º da mesma.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de dois meses.

3. O Comité aprova o seu regulamento interno.

______________

JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.".
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Artigo 9.º

Alteração da Directiva 1999/35/CE

A Directiva 1999/35/CE é alterada do seguinte modo:

1) No artigo 2.º, as alíneas b), d), e) e o) passam a ter a seguinte redacção:

"b) "Embarcação de passageiros de alta velocidade", uma embarcação de alta velocidade

conforme definida na regra X/1 do capítulo X da Convenção SOLAS de 1974, na versão

actualizada, que transporte mais de 12 passageiros; (...)

d) "Convenção SOLAS de 1974", a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida

Humana no Mar, bem como os seus protocolos e alterações, na versão actualizada;

e) "Código das embarcações de Alta Velocidade", o "Código Internacional para a

Segurança das Embarcações de Alta Velocidade" constante na Resolução do Comité de

Segurança Marítima da OMI, MSC 36(63), de 20 de Maio de 1994, na versão

actualizada; (...)

o) "Companhia", uma companhia que explore um ou mais ferries ro-ro e para a qual tenha

sido emitido um documento de conformidade nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do

Regulamento (CE) n.º 3051/95 do Conselho, de 8 de Dezembro de 1995, relativo à

gestão da segurança dos ferries roll-on / roll-off de passageiros (ferries ro-ro), ou uma

companhia que explore embarcações de passageiros de alta velocidade e para a qual

tenha sido emitido um documento de conformidade nos termos da regra IX/4 da

Convenção SOLAS de 1974, na versão actualizada;";
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2) O artigo 16.º passa a ter a seguinte redacção:

"Artigo 16.º

Comité

1. A Comissão é assistida pelo Comité para a Segurança Marítima e a Prevenção da

Poluição por Navios (COSS), instituído pelo artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º .../2002 do

Parlamento Europeu e do Conselho, de     , que estabelece um Comité para a Segurança

Marítima e a Prevenção da Poluição por Navios (COSS) *.

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º 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 (**), tendo-se em conta o disposto no

artigo 8.º da mesma.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de dois meses.

3. O Comité aprova o seu regulamento interno.

* JO L ...
** JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.".

3) Ao artigo 17.º é aditado o seguinte parágrafo:

"As alterações dos instrumentos internacionais mencionados no artigo 2.º podem ser excluídas

do âmbito de aplicação da presente directiva, nos termos do disposto no artigo 5.º do

Regulamento (CE) n.º .../2002.";

4) O Anexo I é alterado do seguinte modo:

No ponto 7, o trecho "Resolução MSC/... (70) do Comité de Segurança Marítima" é

substituído por "Resolução A.893(21) da Assembleia da OMI".
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Artigo 10.º

Alteração da Directiva 2000/59/CE

A Directiva 2000/59/CE é alterada do seguinte modo:

1) Na alínea b) do artigo 2.º, é suprimida a expressão "à data de aprovação da presente

directiva";

2) O n.º 1 do artigo 14.º passa a ter a seguinte redacção:

"1. A Comissão é assistida pelo Comité para a Segurança Marítima e a Prevenção da

Poluição por Navios (COSS), instituído pelo artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º .../2002 do

Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um Comité para a Segurança Marítima e a

Prevenção da Poluição por Navios (COSS) *.

* JO L ...";

3) Ao artigo 15.º é aditado o seguinte parágrafo:

"As alterações dos instrumentos internacionais mencionados no artigo 2.º podem ser excluídas

do âmbito de aplicação da presente directiva, nos termos do disposto no artigo 5.º do

Regulamento (CE) n.º .../2002.".
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Artigo 11.º

Alteração da Directiva 2001/25/CE

A Directiva 2001/25/CE é alterada do seguinte modo:

1) No artigo 1.º, os pontos 16, 17, 18, 21, 22, 23 e 24 passam a ter a seguinte redacção:

"16. "Navio químico", um navio construído ou adaptado e utilizado para o transporte a

granel de qualquer dos produtos líquidos enumerados no capítulo 17 do Código Internacional

para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Produtos Químicos Perigosos a

Granel, na versão actualizada;

17. "Navio de transporte de gás liquefeito", um navio construído ou adaptado e utilizado

para o transporte a granel de qualquer dos gases liquefeitos ou outros produtos enumerados no

capítulo 19 do Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que

Transportam Gases Liquefeitos a Granel, na versão actualizada;

18. "Regulamento de radiocomunicações", os regulamentos de radiocomunicações revistos,

adoptados pela Conferência administrativa mundial das radiocomunicações para os serviços

móveis, na versão actualizada;

21. "Convenção NFCSQ", a Convenção Internacional sobre Normas de Formação, de

Certificação e de Serviço de Quartos para os Marítimos, tal como aplicável às matérias em

causa, tendo em conta as disposições transitórias do seu artigo VII e da sua regra I/15 e

incluindo, nos casos adequados, as disposições aplicáveis do código NFCSQ, nas versões

actualizadas;
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22. "Funções do serviço radioeléctrico", nomeadamente e segundo o caso, a escuta, a

manutenção e as reparações técnicas, efectuadas nos termos dos regulamentos de

radiocomunicações, da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar

de 1974 (Convenção SOLAS) na versão actualizada e, segundo o critério de cada Estado-

-Membro, as recomendações pertinentes da Organização Marítima Internacional;

23. "Navio ro-ro de passageiros", um navio de passageiros com espaços para carga rolada

ou espaços de categoria especial, conforme definido na Convenção SOLAS na versão

actualizada;

24. "Código NFCSQ", o Código Internacional sobre Normas de Formação, Certificação e

Serviços de Quartos para os Marítimos, adoptado pela resolução 2 de 1995 da conferência das

partes na NFCSQ, na versão actualizada;";

2) Ao artigo 22.º é aditado o seguinte número:

"4. As alterações dos instrumentos internacionais mencionados no artigo 1.º podem ser

excluídas do âmbito de aplicação da presente directiva, nos termos do disposto no artigo 5.º

do Regulamento (CE) n.º .../2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de ..., que estabelece

um Comité para a Segurança Marítima e a Prevenção da Poluição por Navios (COSS) *.

* JO L ...";

3) O n.º 1 do artigo 23.º passa a ter a seguinte redacção:

"1. A Comissão é assistida pelo Comité para a Segurança Marítima e a Prevenção da

Poluição por Navios (COSS), instituído pelo artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º .../2002.".
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Artigo 12.º

Alteração da Directiva 2001/96/CE

A Directiva 2001/96/CE é alterada do seguinte modo:

1) No Ponto 2 do artigo 3.º, a expressão "em vigor em 4 de Dezembro de 2001" é substituída por
"na versão actualizada".

2) O n.º 1 do artigo 14.º passa a ter a seguinte redacção:

"1. A Comissão é assistida pelo Comité para a Segurança Marítima e a Prevenção da
Poluição por Navios (COSS), instituído pelo artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º .../2002 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de    , que estabelece um Comité para a Segurança
Marítima e a Prevenção da Poluição por Navios (COSS) *.

* JO L ...";

3) Ao artigo 15.º é aditado o seguinte parágrafo:

"3. As alterações dos instrumentos internacionais mencionados no artigo 3.º podem ser
excluídas do âmbito de aplicação da presente directiva, nos termos do disposto no artigo 5.º
do Regulamento (CE) n.º .../2002.".

Artigo 13.º
Execução

1. Os Estados-Membros porão em vigor as disposições legislativas, regulamentares e
administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva o mais tardar até ... 1. Desse
facto informarão imediatamente a Comissão.

                                                
1 Doze meses a contar da data de entrada em vigor da presente directiva.
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Quando os Estados-Membros adoptarem tais disposições, estas deverão incluir uma referência à
presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência na publicação oficial. As modalidades
dessa referência serão adoptadas pelos Estados-Membros.

2. Os Estados-Membros comunicarão à Comissão o texto das principais disposições de direito

interno que adoptarem no domínio regido pela presente directiva.

Artigo 14.º

Entrada em vigor

A presente directiva entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das

Comunidades Europeias.

Artigo 15.º

Destinatários

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente
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I. INTRODUÇÃO

No âmbito do processo de co-decisão (artigo 251.º do TCE), o Conselho chegou, em 26 de Março

de 2002, a acordo político sobre a alteração das directivas em vigor no domínio da segurança

marítima e da prevenção da poluição por navios, como consequência da criação de um comité

unificado para a segurança marítima (COSS). 1 Após revisão pelos juristas/linguistas, o Conselho

aprovou a sua posição comum em 27 de Maio de 2002.

Na sua posição, o Conselho teve em conta o parecer em primeira leitura do Parlamento Europeu,

de 13 de Fevereiro de 2001 2, bem como os pareceres do Comité Económico e Social 3 e do Comité

das Regiões 4.

A proposta está estreitamente relacionada com a proposta de regulamento que estabelece um

Comité para a Segurança Marítima e a Prevenção da Poluição por Navios (COSS) e que altera

determinados regulamentos em vigor no domínio da segurança marítima e da prevenção da poluição

por navios (doc. 7100/02 MAR 38 CODEC 334). Os objectivos dos dois actos legislativos são

idênticos:

– Simplificar o processo de comitologia mediante a substituição dos diversos comités
criados em conformidade com a legislação comunitária de segurança marítima e
prevenção da poluição por navios por um único Comité, o Comité para a Segurança
Marítima e a Prevenção da Poluição por Navios (COSS).

– Acelerar e simplificar a integração das normas internacionais na legislação comunitária.

Todavia, de acordo com o princípio da congruência dos actos, ao passo que o regulamento, que

estabelece o COSS e os procedimentos necessários para o seu funcionamento, altera os

regulamentos pertinentes a fim de ter em conta a criação do COSS e de facilitar a posterior

actualização desses regulamentos, a directiva altera as directivas pertinentes no domínio da

segurança marítima e da prevenção da poluição por navios.

                                                
1 A Comissão apresentou a sua proposta alterada em 27.12.2001 (doc. 5118/02 MAR 1

CODEC 11).
2 JO C 276 de 01.10.2001, p. 42
3 JO C 139 de 11.05.2001, p. 21.
4 JO C 253 de 12.09.2001, p. 1.
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II. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

Dado o carácter técnico da proposta e tendo em conta que os princípios para a sua aplicação estão

estabelecidos na proposta de regulamento, a presente posição comum do Conselho é semelhante à

sua posição sobre o regulamento, reproduzida no doc. 7100/02 MAR 38 CODEC 334 ADD 1.

III. ALTERAÇÕES

Seguindo a mesma abordagem que na posição comum relativa ao regulamento, o Conselho alterou a

descrição do âmbito de aplicação das directivas abrangidas pela proposta por forma a incluir a

prevenção da poluição por navios. Todavia, o Conselho partilha a opinião da Comissão, segundo a

qual "a protecção do ambiente marinho" está abrangida pela legislação ambiental, pelo que não

devem ser incluídas referências a esta área.

A posição comum inclui algumas outras alterações às propostas da Comissão. A descrição do

objectivo da directiva (artigo 1.º) foi ligeiramente alterada, a fim de clarificar a referência à

actualização da legislação comunitária e de alinhar a redacção pela da disposição correspondente do

regulamento. Por último, foram introduzidas algumas alterações de carácter meramente técnico, por

forma a ter em conta a mais recente legislação comunitária no domínio marítimo.
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2000/0236 (COD)
2000/0237 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE

respeitante à

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de

um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao Comité de segurança
marítima e que altera os regulamentos em vigor no domínio da segurança marítima e da

prevenção da poluição por navios

e

uma directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera as directivas em vigor
no domínio da segurança marítima e da prevenção da poluição por navios

1. HISTORIAL DO DOSSIER

Data de apresentação da proposta ao PE e ao Conselho :
(documento COM(2000)489 final – 2000/0236 (COD) – 2000/0237(COD)) : 15.9.2000

Data do parecer do Comité Económico e Social : 28.2.2001

Data do parecer do Comité das Regiões : 4.4.2001

Data do parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura: 13.2.2001

Data de apresentação da proposta alterada : 27.12.2001

Data de adopção da posição comum : 27.5.2002

2. OBJECTO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

A proposta da Comissão pretende estabelecer um comité de segurança martítima que substitua
os diversos comités existentes instituídos pelas directivas e regulamentos em vigor e facilitar
a actualização desta legislação face à evolução do direito internacional.

Apresentam-se duas propostas distintas :

– uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o
comité de segurança marítima e estabelece os procedimentos que regem o seu
funcionamento e o seu âmbito de aplicação. A proposta aplica ao funcionamento do
comité de segurança marítima o novo procedimento de regulamentação estabelecido
pela 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. Esta proposta
prevê igualmente a alteração dos regulamentos existentes no domínio da segurança
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marítima, por um lado para ter em conta a criação do comité de segurança marítima
e, por outro, para facilitar a sua actualização posterior face à evolução da legislação
internacional em matéria de segurança marítima;

– uma proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, cujo objectivo é
alterar as directivas existentes no domínio da segurança marítima, com vista a
adaptá-las à criação do comité da segurança marítima e facilitar a sua actualização
posterior.

3. COMENTÁRIOS À POSIÇÃO COMUM

3.1. Observações gerais sobre a posição comum

A Comissão acolheu favoravelmente as alterações adoptadas pelo Parlamento em primeira
leitura, tendo-as integrado, em substância, na sua proposta alterada de 27.12.2001.

O Conselho manifestou-se amplamente a favor dos objectivos da proposta alterada, tendo,
consequentemente, adoptado por unanimidade uma posição comum sobre um texto que
reflecte o conteúdo da dita proposta alterada. Foram, no entanto, introduzidas algumas
alterações suplementares, essencialmente com o objectivo de clarificar alguns aspectos da
proposta da Comissão. As alterações mais importantes dizem respeito ao procedimento de
controlo da conformidade, em relação ao qual o Conselho quis detalhar e precisar melhor os
objectivos e os procedimentos a seguir.

3.2. Seguimento dado às alterações do Parlamento Europeu

O Parlamento mostrou-se francamente favorável à proposta da Comissão e desejou reforçar
algumas disposições.

Eis as alterações aceites tanto pela Comissão na sua proposta alterada como pelo Conselho na
sua posição comum, sujeitas, nalguns casos, a adaptações formais do texto :

• alterações destinadas a frisar que o comité instituído pela proposta tem por missão não só a
segurança marítima, mas também a prevenção da poluição causada pelos navios e as
condições de vida e de trabalho a bordo (no entanto, nem o Conselho nem a Comissão
retiveram a referência à protecção do ambiente marinho, que se arriscava a criar confusões
com o objectivo de prevenção da poluição). A Comissão incluiu na denominação do
comité a missão de prevenção da poluição causada por navios. Por motivos de clareza na
leitura do texto, o comité para a segurança marítima e a prevenção da poluição causada por
navios foi baptizado « comité COSS »;

• alterações que recordam o papel do Parlamento Europeu no procedimento de
regulamentação, alinhando a redacção proposta pelas fórmulas standard em vigor e
aprovadas a nível interinstitucional em matéria de comitologia;

• alteração destinada a precisar que a alteração da legislação através do procedimento de
controlo da conformidade previsto no artigo 4º apenas é possível quando a Comissão ou
um Estado-Membro certifica que existe risco para a segurança ou risco de
incompatibilidade com a legislação comunitária relativa à segurança marítima. O Conselho
integrou na sua posição comum o texto reformulado pela Comissão, que realça o objectivo
da alteração, que é precisar o ponto de partida do procedimento de controlo da
conformidade (desencadeamento pela Comissão ou por um Estado-Membro).
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3.3. Novas disposições introduzidas pelo Conselho e posição da Comissão relativamente a
elas

3.3.1. No decurso das discussões travadas em sede do Parlamento Europeu, do Conselho e
de outras instâncias, como o Comité Económico e Social e o Comité das Regiões, tornou-se
evidente que existia um risco de confusão entre as tarefas respectivas do comité COSS e da
Agência europeia da segurança marítima, estando estas últimas descritas na proposta de
regulamento de 6 de Dezembro de 2000. Para pôr fim a esta confusão, a Comissão clarificou
na sua proposta alterada o papel do COSS :

– precisando que o comité COSS apenas intervirá nos domínios já cobertos pela
comitologia na legislação em vigor, sem qualquer alargamento das competências dos
comités existentes;

– recordando que o objectivo do procedimento de controlo da conformidade é
unicamente permitir à Comunidade europeia reagir rápida e eficazmente, no respeito
do princípio da primazia do direito comunitário, na hipótese, a priori excepcional, de
conflito entre uma alteração a um instrumento internacional em processo de adopção
e uma directiva ou um regulamento comunitário que torna obrigatória a aplicação da
versão existente do dito instrumento internacional.

Estas clarificações foram incluídas na posição comum do Conselho.

3.3.2. O Conselho introduziu, além disso, as seguintes alterações no texto da proposta
alterada :

– no nº 1 do artigo 2º, exclusão da referência aos organismos de normalização : tais
organismos podem, com efeito, ser de natureza privada ou não dispor de uma
representação adequada dos governos dos Estados-Membros. Convém, pois, evitar
um reconhecimento automático das normas que emitem;

– inclusão, na proposta de regulamento, de um novo artigo 3º-A, para mencionar
claramente que um dos objectivos da proposta é permitir a incorporação das
alterações mais recentes aos instrumentos internacionais, sob reserva das excluídas
através do procedimento de controlo da conformidade. Esta menção não figurava no
articulado da proposta de regulamento adoptada pela Comissão;

– as principais alterações incidem no artigo 4º do regulamento, relativo ao
procedimento de controlo da conformidade. O Conselho procedeu às alterações
seguintes :

– introdução, no nº 1, de uma obrigação de cooperação entre a Comissão e os
Estados-Membros para detectar o mais precocemente possível os riscos de
divergência entre a legislação comunitária e as alterações internacionais;

– clarificação e simplificação do procedimento de controlo da conformidade
descrito pela Comissão, suprimindo, nomeadamente, as referências ao
procedimento específico de aceitação tácita das alterações internacionais pela
IMO, considerado demasiado complexo e supérfluo.
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3.3.3. A posição comum procede a uma actualização da proposta com vista à adopção de
novas directivas comunitárias. Trata-se, mais particularmente, de aplicar o procedimento do
COSS às seguintes directivas :

– Directiva 2000/59/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Novembro de
2000, relativa aos meios portuários de recepção de resíduos gerados em navios e de
resíduos de carga;

– Directiva 2001/25/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Abril de 2001,
relativa ao nível mínimo de formação dos marítimos, que revoga e substitui a
Directiva 94/58/CE do Conselho, de 22 de Novembro de 1994;

– Directiva 2001/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro de
2001, que estabelece normas e procedimentos harmonizados para a segurança das
operações de carga e descarga de navios graneleiros.

3.3.4. A posição comum rectifica alguns erros materiais contidos nas directivas originais e
permitirá, assim :

– alterar o artigo 17º da Directiva 96/98/CE (equipamentos marítimos), para poder
introduzir as alterações necessárias ao Anexo A1 através do procedimento de
regulamentação (ponto já constante da proposta alterada da Comissão);

– modificar as referências às convenções internacionais (e mais particularmente à
Convenção SOLAS) na Directiva 98/18/CE (normas de segurança para os navios de
passageiros);

– actualizar a lista das convenções internacionais visadas pela Directiva 95/21/CE
(inspecção dos navios pelo Estado do porto).

A Comissão pode aceitar as alterações introduzidas pela posição comum, que clarificam
efectivamente o texto inicial da proposta e efectuam as correcções e actualizações
indispensáveis, no respeito dos objectivos da proposta da Comissão. O texto da posição
comum reforça em determinados aspectos o texto inicial, nomeadamente dando uma base
jurídica clara à cooperação entre a Comissão e os Estados-Membros durante a fase que
precede a negociação das alterações às convenções internacionais.

4. CONCLUSÕES

A Comissão considera que o conteúdo da posição comum, adoptada por unanimidade pelo
Conselho, é aceitável, porque respeita os princípios de base da proposta inicial, para além de
tomar em consideração as alterações do Parlamento, como as incluídas na proposta alterada
adoptada pela Comissão.


