
PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Documento de sessão

C6-0223/2008
2006/0237B(COD)

PT
19/06/2008

Posição comum

Posição comum adoptada pelo Conselho em 6 de Junho de 2008 tendo em vista a aprovação 
do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às regras comuns para as 
organizações de vistoria e inspecção dos navios (reformulação)

Docs 05726/2/2008
       

COM(2008)0370

PT PT





5726/2/08 REV 2 IV/rf
DG C III PT

CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Luxemburgo, 6 de Junho de 2008
(OR. en)

Dossier interinstitucional:
2005/0237 (COD)

5726/2/08
REV 2

MAR 15
ENV 38
CODEC 93

ACTOS LEGISLATIVOS E OUTROS INSTRUMENTOS
Assunto: Posição comum adoptada pelo Conselho em 6 de Junho de 2008 tendo 

em vista a aprovação do regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo às regras comuns para as organizações de vistoria e 
inspecção dos navios (reformulação)



5726/2/08 REV 2 IV/rf 1
DG C III PT

REGULAMENTO (CE) N.º .../2008 DO PARLAMENTO EUROPEU

E DO CONSELHO

de

relativo às regras comuns

para as organizações de vistoria e inspecção dos navios

(reformulação)

(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,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1,

Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões2,

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado3,

                                               

1 JO C 318 de 23.12.2006 p. 195. 
2 JO C 229 de 22.09.2006, p. 38. 
3 Parecer do Parlamento Europeu de 25 de Abril de 2007 (JO C 74 E de 20.3.2008, p. 632), 

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

(1) A Directiva 94/57/CE do Conselho, de 22 de Novembro de 1994, relativa à regras comuns 

para as organizações de vistoria e inspecção dos navios e para as actividades relevantes das 

administrações marítimas1, foi por diversas vezes alterada de forma substancial. Devendo 

ser introduzidas novas alterações, é conveniente, por uma questão de clareza, proceder à 

sua reformulação.

(2) Face à natureza das disposições da Directiva 94/57/CE, afigura-se apropriado realizar a sua 

reformulação através de dois actos distintos, uma directiva e um regulamento.

(3) O presente regulamento deverá ser entendido e interpretado de harmonia com as 

obrigações internacionais da Comunidade, incluindo a Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar, de 10 de Dezembro de 1982.

(4) As organizações de vistoria e inspecção de navios deverão poder oferecer os seus serviços 

em toda a Comunidade e concorrer entre si, proporcionando simultaneamente um nível 

equivalente de segurança e de protecção do ambiente. As normas profissionais necessárias 

para as suas actividades deverão, portanto, ser estabelecidas e aplicadas de forma uniforme

em toda a Comunidade.

(5) Este objectivo deverá ser prosseguido através de medidas que se articulem adequadamente 

com os trabalhos da Organização Marítima Internacional (OMI) e que, se for caso disso, os 

desenvolvam e completem. Além disso, os Estados-Membros e a Comissão deverão 

promover a elaboração, pela OMI, de um código internacional para as organizações 

reconhecidas.

                                               

1 JO L 319 de 12.12.1994, p. 20. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 2002/84/CE (JO L 324 de 29.11.2002, p. 53).
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(6) Deverão ser estabelecidos critérios mínimos para o reconhecimento das referidas 

organizações, tendo em vista o reforço da segurança dos navios e a prevenção da poluição 

deles decorrente. Por conseguinte, os critérios mínimos estabelecidos na 

Directiva 94/57/CE deverão ser reforçados.

(7) Tendo em vista a concessão do reconhecimento inicial às organizações que desejem ser 

autorizadas a actuar em nome dos Estados-Membros, a avaliação da conformidade com os 

critérios mínimos previstos no presente regulamento poderá ser realizada mais 

eficientemente, de forma harmonizada e centralizada, pela Comissão, em conjunto com os

Estados-Membros que requerem o reconhecimento.

(8) O reconhecimento deverá assentar unicamente no desempenho da organização em termos 

de qualidade e segurança. Convém garantir que o âmbito desse reconhecimento coincida 

em permanência com a capacidade real da organização em questão. O reconhecimento 

deverá, além disso, ter em conta os vários estatutos jurídicos e estruturas empresariais das 

organizações reconhecidas e, ao mesmo tempo, continuar a assegurar a aplicação uniforme 

dos critérios mínimos previstos no presente regulamento e a eficácia dos controlos 

comunitários. Independentemente da sua estrutura empresarial, a organização a reconhecer 

deverá prestar serviços à escala mundial e estar sujeita a responsabilidade conjunta e 

solidária.

(9) As medidas necessárias à execução do presente regulamento deverão ser 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 Comissão1.

                                               

1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23 (rectificação no JO L 269 de 19.10.1999, p. 45). Decisão com 
a última redacção que lhe foi dada pela Decisão 2006/512/CE (JO L 200 de 22.7.2006, 
p. 11).
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(10) Em especial, deverão ser atribuídas competências à Comissão para alterar o presente 

regulamento, a fim de incorporar as futuras alterações às convenções internacionais e aos 

protocolos, códigos e resoluções conexos, actualizar os critérios mínimos estabelecidos no 

Anexo I e adoptar critérios que permitam avaliar a eficácia das regras e procedimentos 

adoptados, bem como o desempenho das organizações reconhecidas no que se refere à 

segurança dos navios por elas classificados e à prevenção da poluição decorrente desses 

navios. Atendendo a que têm alcance geral e se destinam a alterar elementos não essenciais 

do presente regulamento, nomeadamente completando-o mediante o aditamento de novos 

elementos não essenciais, essas medidas são aprovadas pelo procedimento de 

regulamentação com controlo a que se refere o artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

(11) É da maior importância que o incumprimento por uma organização reconhecida das 

obrigações que lhe incumbem possa ser tratado de forma imediata, efectiva e 

proporcionada. O objectivo principal deverá ser corrigir as eventuais anomalias para 

eliminar, numa fase inicial, qualquer potencial ameaça para a segurança ou o ambiente. A 

Comissão deverá, por conseguinte, ser dotada das competências necessárias para exigir que 

as organizações reconhecidas tomem as necessárias medidas preventivas e correctivas e 

para aplicar coimas e sanções pecuniárias temporárias enquanto medidas de coacção. Ao

exercer estes poderes, a Comissão deverá fazê-lo de maneira que respeite os direitos 

fundamentais e deverá assegurar que as organizações possam expressar os seus pontos de 

vista ao longo de todo o processo.
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(12) De acordo com a abordagem à escala comunitária, a decisão de retirar o reconhecimento a 

uma organização que não cumpra as obrigações estabelecidas no presente regulamento se 

as medidas acima referidas se revelarem ineficazes ou a organização representar, de outra 

forma, uma ameaça inaceitável para a segurança ou o ambiente, deverá ser tomada a nível 

comunitário e, portanto, pela Comissão, com base num procedimento de comité.

(13) A vigilância permanente a posteriori das organizações reconhecidas, a fim de avaliar a sua 

conformidade com o presente regulamento, pode ser realizada mais eficientemente de 

forma harmonizada e centralizada. Assim sendo, é conveniente que a Comissão e o Estado-

-Membro que requer o reconhecimento sejam encarregados desta tarefa em nome da 

Comunidade.

(14) No âmbito da vigilância das operações das organizações reconhecidas, é fundamental que 

os inspectores da Comissão tenham acesso aos navios e aos processos dos navios, 

independentemente da bandeira que arvorem, para determinar se as organizações 

reconhecidas cumprem os critérios mínimos previstos no presente regulamento em relação 

a todos os navios por elas classificados.

(15) A capacidade das organizações reconhecidas para identificarem rapidamente e corrigirem 

falhas nas suas regras, processos e controlos internos é fundamental para a segurança dos 

navios por elas inspeccionados e certificados. Essa capacidade deverá ser reforçada através 

da criação de um Sistema de Avaliação e Certificação da Qualidade que, deverá ser

independente de interesses comerciais ou políticos a fim de propor acções conjuntas para

melhorar de forma duradoura o desempenho de todas as organizações reconhecidas e a 

garantir uma colaboração frutuosa com a Comissão.
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(16) As regras e procedimentos das organizações reconhecidas são um factor essencial para a 

segurança e a prevenção dos acidentes e da poluição. As organizações reconhecidas 

iniciaram um processo que deverá levar à harmonização das suas regras e procedimentos. 

Este processo deverá ser encorajado e apoiado pela legislação comunitária, uma vez que 

deverá ter um impacto positivo na segurança marítima e na competitividade da indústria 

europeia de construção naval.

(17) A harmonização das regras das organizações reconhecidas em matéria de concepção, 

construção e vistoria periódica dos navios mercantes é um processo que está em curso. Por 

conseguinte, a obrigação de possuir um conjunto de regras próprias ou de ter capacidade 

demonstrada para tal deverá ser encarada no contexto do processo de harmonização e não 

deverá constituir um obstáculo às actividades das organizações reconhecidas ou dos 

potenciais candidatos a reconhecimento.

(18) As organizações reconhecidas deverão ser obrigadas a actualizar e fazer aplicar de forma 

coerente as suas normas técnicas a fim de harmonizar as regras de segurança e de assegurar 

uma aplicação uniforme das regras internacionais na Comunidade. Quando as normas 

técnicas das organizações reconhecidas forem idênticas ou muito semelhantes, deverá ser 

considerada a possibilidade de reconhecimento mútuo dos certificados relativos aos 

materiais, equipamentos e componentes, quando adequado e tomando como referência as 

normas mais exigentes e rigorosas.

(19) Embora cada organização reconhecida deva, em princípio, ser responsabilizada única e 

exclusivamente pelas partes que certifica, a responsabilidade das organizações 

reconhecidas e dos fabricantes será determinada, consoante pertinente, segundo as 

condições acordadas ou a legislação aplicável a cada caso individual.
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(20) Dado que a transparência e o intercâmbio de informações entre as partes interessadas, bem 

como o direito do público de acesso à informação, são instrumentos fundamentais para 

evitar acidentes no mar, as organizações reconhecidas deverão fornecer às autoridades de 

controlo do Estado do porto e facultar ao público em geral todas as informações 

obrigatórias relevantes relativas às condições dos navios por elas classificados.

(21) A fim de impedir que os navios mudem de sociedade classificadora para evitar as

reparações necessárias, as organizações reconhecidas deverão trocar entre si todas as 

informações necessárias relativas às condições aplicáveis aos navios que mudem de

sociedade classificadora, envolvendo, sempre que necessário, o Estado de bandeira.

(22) A protecção dos direitos de propriedade intelectual dos estaleiros, fornecedores de 

equipamentos e proprietários de navios não deverá impedir a normal realização das 

transacções comerciais nem a prestação dos serviços acordados contratualmente entre essas 

partes.

(23) A Agência Europeia da Segurança Marítima (AESM), instituída pelo Regulamento (CE) 

n.º 1406/20021, deverá proporcionar o apoio necessário para assegurar a aplicação do 

presente regulamento.

                                               

1 JO L 208 de 5.8.2002, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento (CE) n.º 1891/2006 (JO L 304 de 30.12.2006, p. 1).
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(24) Atendendo a que o objectivo do presente regulamento, a saber, o estabelecimento de 

medidas a respeitar pelas organizações encarregadas da inspecção, vistoria e certificação

dos navios que operam na Comunidade, não pode ser suficientemente realizado pelos 

Estados-Membros e pode, pois, devido à dimensão da acção, ser mais bem alcançado a 

nível comunitário, a Comunidade pode tomar medidas em conformidade com o princípio 

da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do Tratado. Em conformidade com o princípio 

da proporcionalidade consagrado no mesmo artigo, o presente regulamento não excede o 

necessário para atingir aquele objectivo.

(25) As medidas a respeitar pelos Estados-Membros na sua relação com as organizações de 

vistoria e inspecção de navios estão previstas na Directiva …/…/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de ..., relativa às regras comuns para as organizações de vistoria e 

inspecção dos navios e para as actividades relevantes das administrações marítimas1 *,

APROVARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

                                               

1 JO L ... .
* Nota para o JO: inserir número, data e referências de publicação relevantes relativas ao 

documento 5724/08.
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Artigo 1.º

O presente regulamento estabelece uma série de medidas a respeitar pelas organizações 

encarregadas da inspecção, vistoria e certificação dos navios com vista ao cumprimento das 

convenções internacionais sobre segurança marítima e prevenção da poluição marinha, favorecendo 

simultaneamente o objectivo da livre prestação de serviços. Incluem-se neste âmbito o

desenvolvimento e a aplicação de requisitos de segurança para o casco, para as máquinas e para as 

instalações eléctricas e de controlo dos navios abrangidos pelas convenções internacionais.

Artigo 2.º

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

a) "Navio" qualquer navio abrangido pelas convenções internacionais;

b) "Convenções 

internacionais"

a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana 

no Mar, de 1 de Novembro de 1974 (SOLAS 74), com excepção 

do Capítulo XI-2 do respectivo Anexo, a Convenção 

Internacional das Linhas de Carga, de 5 de Abril de 1966, e a

Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por 

Navios, de 2 de Novembro de 1973 (MARPOL), os respectivos 

protocolos e alterações e ainda os códigos conexos com carácter 

obrigatório aprovados em todos os Estados-Membros, na versão 

actualizada;
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c) "Organização" uma entidade jurídica, as suas filiais e quaisquer outras entidades 

sob o seu controlo que, conjunta ou separadamente, 

desempenhem tarefas abrangidas pelo âmbito de aplicação do 

presente regulamento;

d) "Controlo" para efeitos da alínea c), direitos, contratos ou quaisquer outros 

meios, de direito ou de facto, que, separadamente ou em 

combinação, tornem possível influenciar de forma decisiva uma 

entidade jurídica ou permitam que essa entidade desempenhe 

tarefas abrangidas pelo âmbito do presente regulamento; 

e) "Organização 

reconhecida"

qualquer organização reconhecida nos termos do presente 

regulamento;

f) "Autorização" o acto pelo qual um Estado-Membro autoriza ou delega poderes 

numa organização reconhecida;

g) "Certificado " o certificado emitido por um Estado de bandeira ou em seu nome 

nos termos das convenções internacionais;

h) "Regras e

procedimentos"

os requisitos de uma organização reconhecida em matéria de 

concepção, construção, equipamento, manutenção e vistoria de 

navios;

i) "Certificado de 

classificação"

o documento emitido por uma organização reconhecida, que 

certifica a adequação de um navio a uma determinada utilização 

ou serviço, nos termos das regras e procedimentos emitidos e 

publicados por essa organização reconhecida;

j) "Localização" o local da sede social, da administração central ou do 

estabelecimento principal de uma organização.
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Artigo 3.º

1. Os Estados-Membros que desejem conceder uma autorização a uma organização ainda não 

reconhecida apresentam um pedido de reconhecimento à Comissão, juntamente com 

informações e elementos de prova completos relativos à conformidade da organização com 

os critérios mínimos estabelecidos no Anexo I, aos requisitos do n.º 4 do artigo 8.º e dos 

artigos 9.º, 10.º e 11.º e ao compromisso da organização de que cumpre essas disposições.

2. A Comissão, juntamente com os respectivos Estados-Membros que apresentam o pedido, 

efectua as avaliações das organizações em relação às quais tenha recebido um pedido de 

reconhecimento, a fim de verificar se as organizações satisfazem os requisitos previstos no 

n.º 1 e se comprometem a cumpri-los.

3. A Comissão recusa, pelo procedimento de regulamentação a que se refere o n.º 3 do 

artigo 12.º, reconhecer organizações que não satisfaçam os requisitos referidos no n.º 1 do 

presente artigo ou cujo desempenho seja considerado uma ameaça inaceitável para a 

segurança ou o ambiente com base nos critérios estabelecidos nos termos do artigo 14.º.

Artigo 4.º

1. O reconhecimento é concedido pela Comissão pelo procedimento de regulamentação a que 

se refere o n.º 3 do artigo 12.º.



5726/2/08 REV 2 IV/rf 12
DG C III PT

2. O reconhecimento só é concedido a organizações que satisfaçam os requisitos referidos no 

artigo 3.º.

3. O reconhecimento é concedido à entidade jurídica relevante que seja a entidade-mãe de 

todas as entidades jurídicas que compõem a organização reconhecida. O reconhecimento 

abrange todas as entidades jurídicas que contribuem para assegurar que essa organização

proporcione uma cobertura dos seus serviços a nível mundial.

4. A Comissão, pelo procedimento de regulamentação a que se refere o n.º 3 do artigo 12.º,

pode limitar o reconhecimento no que se refere a determinados tipos de navios, a navios de 

determinada dimensão, a determinadas actividades comerciais ou a uma combinação dos 

mesmos, em função da capacidade e competências especializadas demonstradas da 

organização em causa. Nesse caso, a Comissão fundamenta a limitação e enuncia as 

condições em que esta pode ser retirada ou alargada. A limitação pode ser revista a 

qualquer momento.

5. A Comissão deve elaborar e actualizar regularmente uma lista das organizações 

reconhecidas de acordo com o presente artigo. Essa lista deve ser publicada no Jornal 

Oficial da União Europeia.
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Artigo 5.º

Caso a Comissão considere que uma organização reconhecida não cumpre os critérios mínimos 

estabelecidos no Anexo I ou as suas obrigações nos termos do presente regulamento, ou que o 

desempenho em matéria de segurança e prevenção da poluição de uma organização reconhecida se 

deteriorou significativamente, sem contudo constituir uma ameaça inaceitável para a segurança ou o 

ambiente, determina que a organização em causa tome, dentro de prazos especificados, as medidas 

preventivas e correctivas necessárias para garantir o pleno cumprimento dos referidos critérios

mínimos e obrigações, em especial, afastar qualquer potencial ameaça para a segurança ou o 

ambiente, ou tratar, de outra forma, as causas da deterioração do desempenho.

As medidas preventivas e correctivas podem incluir medidas de protecção provisórias sempre que a 

ameaça potencial para a segurança ou o ambiente seja imediata.

Todavia, e sem prejuízo da sua aplicação imediata, a Comissão informa previamente todos os 

Estados-Membros que tenham concedido uma autorização à organização reconhecida em causa das 

medidas que tenciona tomar.
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Artigo 6.º

1. Para além das medidas tomadas nos termos do artigo 5.º, a Comissão pode, pelo 

procedimento consultivo a que se refere o n.º 2 do artigo 12.º, aplicar coimas às 

organizações reconhecidas:

a) Cujo incumprimento grave ou reiterado dos critérios mínimos estabelecidos no 

Anexo I ou das suas obrigações nos termos do n.º 4 do artigo 8.º ou dos artigos 9.º, 

10.º e 11.º ou cuja deterioração de desempenho revelem deficiências graves na sua 

estrutura, sistemas, procedimentos ou controlos internos; ou

b) Que tenham deliberadamente fornecido à Comissão informações incorrectas, 

incompletas ou susceptíveis de a induzir em erro no quadro da sua avaliação nos 

termos do n.º 1 do artigo 8.º ou que de outra forma tenham dificultado essa avaliação.

2. Sem prejuízo do n.º 1, sempre que uma organização reconhecida não execute as medidas 

preventivas ou correctivas exigidas pela Comissão, ou o faça com atraso injustificado, a 

Comissão pode aplicar-lhe sanções pecuniárias temporárias até que as medidas em questão 

sejam integralmente executadas.

3. As coimas e as sanções pecuniárias temporárias referidas nos n.ºs 1 e 2 devem ser

dissuasivas e proporcionadas à gravidade do caso e à capacidade económica da 

organização reconhecida em causa, tendo especialmente em conta em que medida a 

segurança ou a protecção do ambiente foram comprometidas.
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As coimas e sanções pecuniárias temporárias só são aplicadas depois de ter sido dada à 

organização reconhecida e aos Estados-Membros em causa a oportunidade de 

apresentarem as suas observações.

A soma das coimas e sanções pecuniárias temporárias aplicadas não pode exceder 5 % do 

volume de negócios médio total da organização reconhecida nos três exercícios 

precedentes, relativamente às actividades abrangidas pelo âmbito do presente regulamento.

4. O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias tem plena jurisdição para rever as 

decisões pelas quais a Comissão tenha fixado uma coima ou uma sanção pecuniária 

temporária, podendo anular, reduzir ou aumentar a coima ou a sanção pecuniária 

temporária aplicada.

Artigo 7.º

1. A Comissão deve retirar o reconhecimento às organizações:

a) Cujo incumprimento reiterado e grave dos critérios mínimos estabelecidos no 

Anexo I ou das suas obrigações nos termos do presente regulamento constitua uma 

ameaça inaceitável para a segurança ou o ambiente;

b) Cujas deficiências, reiteradas e graves, em termos de desempenho em matéria de 

segurança e prevenção da poluição sejam de forma a constituir uma ameaça 

inaceitável para a segurança ou o ambiente;

c) Que impeçam ou dificultem repetidamente a avaliação pela Comissão;
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d) Que não paguem as coimas e/ou as sanções pecuniárias temporárias referidas nos 

n.ºs 1 e 2 do artigo 6.º; ou

e) Que procurem obter a cobertura financeira ou o reembolso de coimas aplicadas nos 

termos do artigo 6.º.

2. Para efeitos das alíneas a) e b) do n.º 1, a Comissão decide com base em todas as 

informações disponíveis, nomeadamente:

a) Os resultados da sua própria avaliação da organização reconhecida em questão, nos 

termos do n.º 1 do artigo 8.º;

b) Os relatórios apresentados pelos Estados-Membros nos termos do artigo 10.º da 

Directiva .../.../CE*;

c) As análises dos acidentes com navios classificados pelas organizações reconhecidas;

d) Qualquer repetição das situações de incumprimento referidas na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 6.º;

e) Em que medida a frota classificada pela organização reconhecida é afectada; e 

f) A ineficácia das medidas referidas no n.º 2 do artigo 6.º.

3. A retirada do reconhecimento é decidida pela Comissão, por iniciativa própria ou a pedido 

de um Estado-Membro, pelo procedimento de regulamentação a que se refere o n.º 3 do 

artigo 12.º, após ter sido dada à organização reconhecida em causa a oportunidade de 

apresentar as suas observações.

                                               

* Nota para o JO: inserir número de ordem da directiva referida no considerando 25.
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Artigo 8.º

1. Todas as organizações reconhecidas são objecto de avaliação pela Comissão, feita em 

conjunto com o Estado-Membro que tiver apresentado o pedido relevante de 

reconhecimento, numa base regular e pelo menos de dois em dois anos, a fim de verificar 

se cumprem as suas obrigações nos termos do presente regulamento e satisfazem os 

critérios mínimos estabelecidos no Anexo I. A avaliação deve restringir-se às actividades 

das organizações reconhecidas abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente 

regulamento.

2. Ao seleccionar as organizações reconhecidas a avaliar, a Comissão presta particular 

atenção ao desempenho da organização em matéria de segurança e de prevenção da 

poluição, ao número de acidentes e aos relatórios elaborados pelos Estados-Membros nos 

termos do artigo 10.º da Directiva .../.../CE*.

3. A avaliação pode incluir uma visita aos serviços regionais da organização, assim como 

inspecções aleatórias dos navios, tanto em serviço como em construção, para efeitos de 

proceder a uma auditoria ao desempenho da organização reconhecida. Nesse caso, a 

Comissão informa, sempre que adequado, o Estado-Membro em que se encontram

localizados os serviços regionais. A Comissão fornece aos Estados-Membros um relatório

sobre os resultados da avaliação.

4. Cada organização reconhecida deve facultar anualmente os resultados da sua análise da 

gestão do sistema de qualidade ao comité previsto no n.º 1 do artigo 12.º.

                                               

* Nota para o JO: inserir número de ordem da directiva referida no considerando 25.
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Artigo 9.º

1. As organizações reconhecidas garantem o acesso da Comissão às informações necessárias 

para efeitos da avaliação referida no n.º 1 do artigo 8.º, não podendo ser invocadas 

cláusulas contratuais para restringir este acesso.

2. As organizações reconhecidas garantem, nos seus contratos com proprietários de navios ou 

operadores para a emissão de certificados ou de certificados de classificação de navios, que 

a emissão de tais certificados seja condicionada à não oposição das partes ao acesso dos

inspectores da Comissão a bordo dos navios em questão para efeitos do n.º 1 do artigo 8.º.

Artigo 10.º

1. As organizações reconhecidas consultam-se periodicamente para manter a equivalência e 

tendo em vista a harmonização das suas regras e procedimentos e a aplicação das mesmas. 

Cooperam entre si para estabelecer uma interpretação coerente das convenções 

internacionais, sem prejuízo dos poderes dos Estados de bandeira. Caso tal seja adequado, 

as organizações reconhecidas devem estabelecer um acordo sobre as condições técnicas e 

processuais de reconhecimento mútuo dos respectivos certificados relativos aos materiais, 

equipamentos e componentes, com base em normas equivalentes e tomando como 

referência as normas mais exigentes e rigorosas.

Caso não seja possível o reconhecimento mútuo por motivos graves de segurança, as 

organizações reconhecidas fundamentam claramente esse facto.
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Sempre que uma organização reconhecida atestar, mediante inspecção ou de outro modo, 

que determinado material, equipamento ou componente não está em conformidade com o 

respectivo certificado, pode recusar autorizar a colocação a bordo desse material, 

equipamento ou componente, informando imediatamente as outras organizações 

reconhecidas e fundamentando a sua recusa.

Para efeitos de classificação, as organizações reconhecidas reconhecem os certificados 

relativos aos equipamentos marítimos que ostentem a marcação prevista na 

Directiva 96/98/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1996, relativa aos equipamentos 

marítimos1.

As organizações reconhecidas apresentam periodicamente à Comissão e aos Estados-

-Membros relatórios sobre os progressos fundamentais no que respeita às normas e ao 

reconhecimento mútuo dos certificados relativos aos materiais, equipamentos e 

componentes.

2. Até ...*, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório, 

baseado num estudo independente, sobre o nível alcançado no processo de harmonização 

das regras e procedimentos e sobre o reconhecimento mútuo dos certificados relativos aos 

materiais, equipamentos e componentes.

3. As organizações reconhecidas cooperam com as administrações de controlo do Estado do 

porto sempre que esteja em causa um navio por elas classificado, em especial de modo a 

facilitar a rectificação de anomalias ou outras discrepâncias detectadas.

                                               

1 JO L 46 de 17.2.1997, p. 25. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 2002/84/CE (JO L 324 de 29.11.2002, p. 53).

* Nota para o JO: cinco anos a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
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4. As organizações reconhecidas fornecem à Comissão e às administrações de todos os 

Estados-Membros que tenham concedido qualquer das autorizações previstas no artigo 3.º

da Directiva .../.../CE* todas as informações pertinentes sobre os navios por elas 

classificados e sobre transferências, mudanças, suspensões e desclassificações, 

independentemente da sua bandeira.

As informações sobre transferências, mudanças, suspensões e desclassificações, incluindo 

as informações sobre todos os atrasos na execução das vistorias ou na aplicação das 

recomendações, condições relativas à classificação, condições operacionais ou restrições 

operacionais determinadas para os navios por elas classificados, independentemente da sua

bandeira, são igualmente comunicadas por via electrónica à base de dados comum das 

inspecções usada pelos Estados-Membros para efeitos da Directiva .../.../CE*, em 

simultâneo e conforme registadas nos próprios sistemas das organizações reconhecidas, no 

prazo máximo de 72 horas após o evento na origem da obrigação de comunicação das 

informações. Essas informações, com excepção das recomendações e condições relativas à 

classificação cujo prazo não esteja ultrapassado, são publicadas no sítio de Internet dessas

organizações reconhecidas.

5. As organizações reconhecidas não emitem certificados relativamente a um navio,

independentemente da sua bandeira, que tenha sido desclassificado ou que tenha mudado 

de sociedade classificadora por razões de segurança, antes de terem dado à administração 

competente do Estado de bandeira a oportunidade de, num prazo razoável, emitir parecer 

quanto à necessidade de se proceder a uma inspecção completa.

                                               

* Nota para o JO: inserir número de ordem da directiva referida no considerando 25.
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6. Em caso de transferência da classificação de uma organização reconhecida para outra, a 

primeira organização fornece à nova organização, sem atrasos indevidos, o historial 

completo do navio e, em especial, informa-a:

a) De quaisquer atrasos na execução das vistorias;

b) De quaisquer atrasos na aplicação das recomendações e condições de classe;

c) Das condições operacionais determinadas para o navio; e

d) Das restrições operacionais determinadas para o navio.

A nova organização só pode emitir novos certificados para o navio quando todas as 

vistorias em atraso tiverem sido executadas de modo satisfatório e todas as recomendações

ou condições relativas à classificação previamente determinadas para o navio e ainda não 

observadas tiverem sido satisfeitas, de acordo com o especificado pela primeira 

organização.

Antes da emissão dos certificados, a nova organização informa a primeira organização da 

sua data de emissão e confirma as datas, locais e medidas tomadas para dar uma resposta 

adequada aos atrasos na execução das vistorias e na aplicação das recomendações e 

condições relativas à classificação.
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As organizações reconhecidas estabelecem e aplicam requisitos comuns adequados

relativamente aos casos de transferências de sociedade classificadora em que sejam 

necessárias precauções especiais. Tais casos devem abranger, pelo menos, as transferências

de sociedade classificadora de navios com 15 ou mais anos de idade e as transferências de 

uma organização não reconhecida para uma organização reconhecida.

As organizações reconhecidas cooperam entre si com vista à correcta aplicação das 

disposições do presente número.

Artigo 11.º

1. Até ...*, as organizações reconhecidas devem criar e manter um Sistema de Avaliação e 

Certificação da Qualidade independente, de acordo com as normas internacionais 

aplicáveis em matéria de qualidade, em que as associações profissionais relevantes da 

indústria naval podem participar a título consultivo.

2. O Sistema de Avaliação e Certificação da Qualidade desempenha as seguintes tarefas:

a) Avaliação periódica dos sistemas de gestão da qualidade das organizações 

reconhecidas, de acordo com os critérios da norma de qualidade ISO 9001;

b) Certificação dos sistemas de gestão da qualidade das organizações reconhecidas, 

inclusive das organizações cujo reconhecimento tenha sido solicitado nos termos do 

artigo 3.º;

                                               

* Nota para o JO: vinte e quatro meses a contar da data de entrada em vigor do presente 
regulamento.
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c) Emissão de interpretações das normas relativas à gestão da qualidade reconhecidas 

internacionalmente, nomeadamente a fim de ter em conta as características 

específicas da natureza e obrigações das organizações reconhecidas; e

d) Elaboração de recomendações individuais e colectivas para melhorar os processos e 

mecanismos de controlo interno das organizações reconhecidas.

3. O Sistema de Avaliação e Certificação da Qualidade deve ter as competências e o sistema 

de gestão necessários para actuar de forma independente das organizações reconhecidas e

dispor dos meios necessários para levar a cabo as suas tarefas de forma eficaz e com o 

maior profissionalismo. O Sistema de Avaliação e Certificação da Qualidade estabelece os 

seus métodos de trabalho e o seu regulamento interno.

4. O Sistema de Avaliação e Certificação da Qualidade estabelece um plano de trabalho 

anual.

5. O Sistema de Avaliação e Certificação da Qualidade pode solicitar a assistência de outros 

organismos externos de avaliação da qualidade.

6. O Sistema de Avaliação e Certificação da Qualidade fornece às partes interessadas, 

incluindo os Estados de bandeira e a Comissão, informações completas sobre o seu plano 

de trabalho anual, bem como sobre as suas conclusões e recomendações, nomeadamente no 

que se refere a situações em que a segurança possa ter sido comprometida.

7. O Sistema de Avaliação e Certificação da Qualidade é avaliado periodicamente pela 

Comissão.
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8. A Comissão comunica aos Estados-Membros os resultados da sua avaliação e o 

seguimento que lhe for dado.

Artigo 12.º

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

por Navios (COSS), instituído pelo Regulamento (CE) n.º 2099/20021.

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 3.º e 7.º da 

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

3. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 5.º e 7.º da 

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

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

4. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os n.ºs 1 a 4 do 

artigo 5.º-A e o artigo 7.º da Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu 

artigo 8.º.

Artigo 13.º

1. O presente regulamento pode ser alterado, sem alargamento do respectivo âmbito de 

aplicação, a fim de actualizar os critérios mínimos estabelecidos no Anexo I, tendo 

especialmente em conta as decisões relevantes da OMI.

                                               

1 JO L 324 de 29.11.2002, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo 
Regulamento (CE) n.º 93/2007 da Comissão ( JO L 22 de 31.01.2007, p. 12).
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Essas medidas, que têm por objecto alterar elementos não essenciais do presente 

regulamento, são aprovadas pelo procedimento de regulamentação com controlo a que se 

refere o n.º 4 do artigo 12.º.

2. As alterações das convenções internacionais definidas na alínea b) do artigo 2.º do presente 

regulamento podem ser excluídas do âmbito de aplicação do presente regulamento, nos 

termos do artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 2099/2002.

Artigo 14.º

1. A Comissão deve adoptar e publicar:

a) Critérios que permitam medir a eficácia das regras e procedimentos adoptados, bem 

como o desempenho das organizações reconhecidas no que se refere à segurança dos 

navios por elas classificados e à prevenção da poluição decorrente desses navios,

tendo nomeadamente em conta os dados produzidos pelo Memorando de 

Entendimento de Paris sobre o Controlo dos Navios pelo Estado do Porto e/ou por 

outros mecanismos semelhantes; e

b) Critérios que permitam determinar em que circunstâncias deve esse desempenho ser 

considerado uma ameaça inaceitável para a segurança ou o ambiente, que podem ter 

em conta factores específicos que afectem organizações de pequena dimensão ou 

altamente especializadas.

Essas medidas, que têm por objecto alterar elementos não essenciais do presente 

regulamento, completando-o, são aprovadas pelo procedimento de regulamentação com 

controlo a que se refere o n.º 4 do artigo 12.º.
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2. As medidas que tenham por objecto alterar elementos não essenciais do presente 

regulamento, completando-o, relacionadas com a aplicação do artigo 6.º e, se for caso 

disso, do artigo 7.º, são aprovadas pelo procedimento de regulamentação com controlo a 

que se refere o n.º 4 do artigo 12.º.

3. Sem prejuízo da aplicação imediata dos critérios mínimos estabelecidos no Anexo I , a 

Comissão pode, pelo procedimento de regulamentação a que se refere o n.º 3 do 

artigo 12.º, aprovar regras para a interpretação desses critérios e ponderar a possibilidade 

de fixar objectivos para os critérios mínimos gerais previstos no ponto 3 da parte A do 

Anexo I.

Artigo 15.º

1. As organizações que, até à data de entrada em vigor do presente regulamento, tiverem sido 

reconhecidas nos termos da Directiva 94/57/CE, mantêm o seu reconhecimento, sob 

reserva do disposto no n.º 2.

2. Sem prejuízo dos artigos 5.º e 7.º, a Comissão reexamina até ...* todos os reconhecimentos 

limitados concedidos ao abrigo da Directiva 94/75/CE à luz do n.º 3 do artigo 4.º do 

presente regulamento, a fim de decidir, pelo procedimento de regulamentação a que se 

refere o n.º 3 do artigo 12.º, se as limitações devem ser substituídas por outras ou 

suprimidas. As limitações continuam a aplicar-se até a Comissão tomar uma decisão.

                                               

* Nota para o JO: doze meses a contar da data de entrada em vigor do presente regulamento.
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Artigo 16.º

Durante a avaliação efectuada nos termos do n.º 1 do artigo 8.º, a Comissão verifica se o titular do 

reconhecimento é a entidade jurídica relevante da organização à qual se aplicam as disposições do 

presente regulamento. Se tal não for o caso, a Comissão toma uma decisão de alteração do 

reconhecimento.

Caso a Comissão altere o reconhecimento, os Estados-Membros adaptam os seus acordos com a 

organização reconhecida por forma a ter em conta a alteração.

Artigo 17.º

A Comissão informa de dois em dois anos o Parlamento Europeu e o Conselho sobre a aplicação do 

presente regulamento.

Artigo 18.º

As remissões, na legislação comunitária e nacional, para a Directiva 94/57/CE devem entender-se, 

consoante adequado, como sendo feitas para o presente regulamento e devem ler-se nos termos do 

quadro de correspondência constante do Anexo II.
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Artigo 19.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no 

Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos 

os Estados-Membros.

Feito em 

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente



5726/2/08 REV 2 IV/rf 1
ANEXO I DG C III PT

ANEXO I

CRITÉRIOS MÍNIMOS PARA AS ORGANIZAÇÕES

A QUE SE REFERE O ARTIGO 3.º

A. CRITÉRIOS MÍNIMOS GERAIS

1. A organização reconhecida deve ter personalidade jurídica no Estado em que está 

localizada. A sua contabilidade deve ser certificada por auditores independentes.

2. A organização reconhecida deve poder comprovar que dispõe de vasta experiência na 

avaliação da concepção e construção de navios mercantes.

3. A organização reconhecida deve dispor permanentemente de pessoal de gestão, 

técnico, de apoio e de investigação significativo e proporcionado à dimensão e 

composição da frota por ela classificada e ao seu envolvimento na construção e 

transformação de navios. A organização reconhecida deve ser capaz de afectar a cada 

local de trabalho, quando e conforme necessário, meios e pessoal proporcionados às 

tarefas a desempenhar, em conformidade com os critérios gerais mínimos indicados 

nos pontos 6 e 7 e com os critérios mínimos específicos.

4. A organização reconhecida deve possuir e aplicar, ou ter capacidade demonstrada 

para tal, um conjunto de regras e procedimentos próprios em matéria de concepção, 

construção e vistoria periódica de navios mercantes, com a qualidade de normas 

internacionalmente reconhecidas. Essas regras e procedimentos devem ser 

publicados e continuamente actualizados e melhorados através de programas de 

investigação e desenvolvimento.
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5. O registo dos navios da organização reconhecida deve ser publicado anualmente, ou 

conservado numa base electrónica acessível ao público.

6. A organização reconhecida não pode ser controlada por proprietários de navios, por

construtores navais ou por quaisquer outras entidades comercialmente implicadas no 

fabrico, equipamento, reparação ou operação de navios, nem pode o seu rendimento 

depender substancialmente de uma só entidade comercial. A organização 

reconhecida não efectua tarefas de classificação ou funções legais se for idêntica ou 

tiver relações empresariais, pessoais ou familiares com o proprietário ou o operador. 

Esta incompatibilidade aplica-se igualmente aos inspectores empregados pela

organização reconhecida.

7. A organização reconhecida deve desenvolver as suas actividades em conformidade 

com as disposições estabelecidas no Anexo da Resolução A.789(19) da OMI relativa 

às especificações das funções de vistoria e certificação das organizações 

reconhecidas que actuam em nome da administração, na medida em que sejam 

aplicáveis no âmbito do presente regulamento.

B. CRITÉRIOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS

1. A organização reconhecida deve proporcionar uma cobertura mundial assegurada 

pelos seus próprios inspectores ou, em casos excepcionais e devidamente 

justificados, pelos inspectores de outras organizações reconhecidas.

2. A organização reconhecida deve reger-se por um código deontológico.
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3. A organização reconhecida deve ser gerida e administrada de modo a garantir a 

confidencialidade das informações solicitadas pela administração.

4. A organização reconhecida deve fornecer as informações relevantes à administração, 

à Comissão e às partes interessadas.

5. A organização reconhecida, os seus inspectores e o seu pessoal técnico devem 

efectuar as suas tarefas sem prejudicar, seja de que forma for, os direitos de 

propriedade intelectual dos estaleiros, dos fornecedores de equipamentos e dos 

proprietários de navios, nomeadamente no que respeita a patentes, licenças, saber-

-fazer ou qualquer outro tipo de conhecimentos cuja utilização esteja legalmente 

protegida a nível comunitário ou nacional; a organização reconhecida ou os 

inspectores e o pessoal técnico por ela empregados não podem, em circunstância 

alguma, e sem prejuízo das competências de avaliação dos Estados-Membros e da 

Comissão, em especial ao abrigo do artigo 9.°,transmitir ou divulgar dados 

comercialmente relevantes obtidos no âmbito das suas tarefas de inspecção, controlo 

e vigilância de navios em construção ou reparação.

6. Os gestores da organização reconhecida devem definir e documentar a sua política e 

os seus objectivos e empenhamento em matéria de qualidade e assegurar que essa 

política seja entendida, aplicada e garantida a todos os níveis da organização

reconhecida. A política da organização reconhecida deve definir metas e indicadores 

de desempenho em matéria de segurança e prevenção da poluição.
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7. A organização reconhecida deve garantir que:

a) As suas regras e procedimentos sejam estabelecidos e mantidos de forma 

sistemática;

b) As suas regras e procedimentos sejam respeitados e seja instaurado um sistema 

interno para medir a qualidade do serviço em relação às mesmas regras e 

procedimentos;

c) Sejam satisfeitos os requisitos referentes às funções legais que a organização

reconhecida for autorizada a desempenhar e seja posto em prática um sistema 

interno para medir a qualidade do serviço no que respeita à conformidade com 

as convenções internacionais;

d) Sejam definidas e documentadas as responsabilidades, os poderes e a inter-

-relação do pessoal cujo trabalho afecta a qualidade dos serviços da 

organização reconhecida;

e) Todo o trabalho seja levado a cabo em condições controladas;

f) Seja estabelecido um sistema de supervisão que controle as acções e o trabalho 

efectuado pelos inspectores e pelo pessoal técnico e administrativo empregado 

pela organização reconhecida;

g) Os inspectores tenham um conhecimento aprofundado do tipo específico de 

navio no qual efectuam as suas tarefas pertinentes para a vistoria específica a 

efectuar e dos requisitos aplicáveis;
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h) Seja estabelecido um sistema de qualificação dos inspectores e de actualização 

contínua dos seus conhecimentos;

i) Sejam mantidos registos que comprovem o cumprimento das normas aplicáveis 

nos domínios abrangidos pelos serviços prestados, bem como o bom 

funcionamento do sistema de qualidade;

j) Seja mantido um sistema global de auditorias internas planeadas e 

documentadas relativas ao desempenho, em todos os locais de trabalho da 

organização, de actividades relacionadas com a qualidade;

k) As vistorias e inspecções obrigatórias no quadro do sistema harmonizado de 

vistoria e certificação que a organização reconhecida está autorizada a realizar, 

sejam realizadas em conformidade com as disposições estabelecidas no 

Anexo e no Apêndice da Resolução A.948(23) da OMI relativa a directrizes de 

vistoria ao abrigo do sistema harmonizado de vistoria e certificação;

l) Sejam estabelecidas relações claras e directas em matéria de responsabilidade e 

controlo entre os serviços centrais e regionais da organização reconhecida e 

entre as organizações reconhecidas e os seus inspectores.

8. A organização reconhecida deve desenvolver, aplicar e manter um sistema de qualidade 

interno eficaz, baseado nas partes relevantes de normas de qualidade internacionalmente

reconhecidas e conforme com as normas EN ISO/IEC 17020:2004 (organismos de 

inspecção) e EN ISO 9001:2000 (sistemas de gestão de qualidade, requisitos), tal 

como interpretadas e certificadas pelo sistema de avaliação e certificação da 

qualidade referido no n.º 1 do artigo 11.º.
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9. As regras e procedimentos da organização reconhecida devem ser aplicados de forma 

a que a organização se mantenha numa posição em que, a partir do seu próprio 

conhecimento directo e da sua capacidade de apreciação, seja capaz de formular uma 

declaração fiável e objectiva sobre a segurança dos navios em questão através de 

certificados de classificação, com base nos quais podem ser emitidos certificados.

10. A organização reconhecida deve dispor dos meios necessários para avaliar, 

utilizando pessoal qualificado e em conformidade com as disposições estabelecidas 

no Anexo da Resolução A.913(22) da OMI relativa a directrizes de aplicação do 

Código Internacional de Gestão da Segurança (código ISM) pelas administrações, a 

aplicação e a manutenção do sistema de gestão da segurança, tanto em terra como a 

bordo dos navios abrangidos pela certificação.

11. A organização reconhecida deve permitir que colaborem no desenvolvimento das 

suas regras e procedimentos representantes da administração e outras partes 

interessadas.
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ANEXO II

QUADRO DE CORRESPONDÊNCIA

Directiva 94/57/CE Directiva .../.../CE* Presente regulamento 

Artigo 1.º Artigo 1.º Artigo 1.º

Alínea a) do artigo 2.º Alínea a) do artigo 2.º Alínea a) do artigo 2.º

Alínea b) do artigo 2.º Alínea b) do artigo 2.º

Alínea c) do artigo 2.º Alínea c) do artigo 2.º

Alínea d) do artigo 2.º Alínea d) do artigo 2.º Alínea b) do artigo 2.º

Alínea e) do artigo 2.º Alínea e) do artigo 2.º Alínea c) do artigo 2.º

Alínea f) do artigo 2.º Alínea d) do artigo 2.º

Alínea f) do artigo 2.º Alínea g) do artigo 2.º Alínea e) do artigo 2.º

Alínea g) do artigo 2.º Alínea h) do artigo 2.º Alínea f) do artigo 2.º

Alínea h) do artigo 2.º Alínea i) do artigo 2.º Alínea g) do artigo 2.º

Alínea i) do artigo 2.º Alínea k) do artigo 2.º Alínea i) do artigo 2.º

Alínea j) do artigo 2.º Alínea h) do artigo 2.º

Alínea j) do artigo 2.º Alínea l) do artigo 2.º

Alínea k) do artigo 2.º Alínea j) do artigo 2.º

                                               

* Nota para o JO: inserir número de ordem da directiva referida no considerando 25.
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Artigo 3.º Artigo 3.º

Primeiro período, n.º 1 do 
artigo 4.º

N.º 1 do artigo 3.º

Segundo período, n.º 1 do 
artigo 4.º

N.º 2 do artigo 3.º

Terceiro período, n.º 1 do 
artigo 4.º

Quarto período, n.º 1 do 
artigo 4.º

N.º 1 do artigo 4.º

N.º 3 do artigo 3.º

N.ºs 2, 3 e 4 do artigo 4.º

Artigo 5.º

Artigo 6.º

Artigo 7.º

N.º 1 do artigo 5.º N.º 1 do artigo 4.º

N.º 3 do artigo 5.º N.º 2 do artigo 4.º

N.ºs 1,2,3,e 4 do artigo 6.º N.ºs 1, 2, 3 e 4 do artigo 5.º

N.º 5 do artigo 6.º

Artigo 7.º Artigo 6.º Artigo 12.º
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Primeiro travessão do n.º 1 do 
artigo 8.º

Artigo 7.º, n.º 1, primeiro 
parágrafo, alínea a)

Segundo travessão do n.º 1 do 
artigo 8.º

N.º 1 do artigo 13.º

Terceiro travessão do n.º 1 do 
artigo 8.º

Artigo 7.º, n.º 1, primeiro 
parágrafo, alínea b)

Segundo parágrafo do n.º 1 do 
artigo 7.º

Segundo parágrafo do n.º 1 do 
artigo 13.º

N.º 2 do artigo 8.º N.º 2 do artigo 7.º

Segundo parágrafo do n.º 2 do 
artigo 8.º

N.º 2 do artigo 13.º

N.º 1 do artigo 9.º

N.º 2 do artigo 9.º

Proémio do n.º 1 do artigo 10.º Artigo 8.º

Alíneas a), b) e c) do n.º 1 e, 2, 
3 e 4 do artigo 10.º

N.º 1 e n.º 2 do artigo 11.º N.ºs 1 e 2 do artigo 9.º

N.ºs 3 e 4 do artigo 11.º N.ºs 1 e 2 do artigo 8.º
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Artigo 12.º Artigo 10.º

Artigo 13.º – –

Artigo 14.º N.ºs 1 e 2 do artigo 11.º

N.º 3 do artigo 11.º

Artigo 12.º

Artigo 9.º

N.º 1 do artigo 15.º

N.ºs 1 e 2 do artigo 10.º

N.º 2 do artigo 15.º N.º 3 do artigo 10.º

N.º 3 do artigo 15.º – N.º 4 do artigo 10.º

N.º 4 do artigo 15.º N.º 5 do artigo 10.º

N.º 5 do artigo 15.º Primeiro, segundo, terceiro e 
quinto parágrafos do n.º 6 do 
artigo 10.º

– Quarto parágrafo do n.º6 do 
artigo 10.º
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Artigo 16.º Artigo 13.º

Artigo 17.º Artigo 16.º

Artigo 14.º

Artigo 15.º

Artigo 11.º

Artigo 14.º

Artigo 15.º

Artigo 16.º

Artigo 17.º

Artigo 18.º

Artigo 19.º

Anexo Anexo I

Anexo I

Anexo II Anexo II
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I. Introdução

No âmbito do processo de co-decisão (art. 251.º TEC), o Conselho chegou em 

30 de Novembro de 2007, a um acordo politico sobre dois instrumentos jurídicos distintos 

baseados na respectiva proposta da Comissão 1: um projecto de directiva relativa às regras 

comuns para as organizações de vistoria e inspecção dos navios e para as actividades 

relevantes das administrações marítimas (reformulação) e um regulamento relativo às regras 

comuns para as organizações de vistoria e inspecção dos navios (reformulação). Este 

documento diz respeito à parte da proposta da Comissão que constitui o regulamento 

reformulado. 2

Na sequência da revisão pelos Juristas/Linguistas, o Conselho aprovou a sua posição comum 

em 6 de Junho de 2008.

Ao aprovar a sua posição, o Conselho teve em conta os pareceres do Comité Económico e 

Social 3 e do Comité das Regiões 4. Um grande número de alterações do Parlamento Europeu, 

aprovados em primeira leitura em 25 de Abril de 2007 5, foi integrado ou incorporado no 

respectivo texto, como parte da directiva ou do regulamento de acordo com a posição do 

Conselho. 

A proposta destina-se a reformular as sucessivas alterações à Directiva 94/57/CE que 
estabelece regras comuns para as organizações que procedem à inspecção de navios e 
emitem certificados de navios, chamadas "organizações reconhecidas". Além disso, 
determinadas disposições da directiva em vigor foram alteradas tendo em vista a 
simplificação ou a harmonização ou ainda o reforço das regras em vigor, p.ex.
reforçando o controlo das organizações reconhecidas e reformando o sistema de 
sanções a aplicar às que não apliquem os critérios mínimos de reconhecimento.

                                               
1 A Comissão transmitiu em 30 de Janeiro de 2006 a sua proposta de directiva reformulada 

relativa às regras comuns para as organizações de vistoria e inspecção dos navios e para as 
actividades relevantes das administrações marítimas (doc. 5912/06 MAR 11 ENV 50 
CODEC 95).

2 A posição comum do Conselho relativa ao projecto de regulamento consta no doc. 5724/08, e 
a respectiva nota justificativa no doc. 5724/08 ADD 1.

3 CESE 1177/2006 de 13.9.2006 (JO C 318 de 23.12.2006, p. 195-201).
4 CdR 43/2006 de 15.6.2006 (JO C 229 de 22.9.2006, p.38).
5 Doc. 8724/07 CODEC 389 MAR 28 ENV 206 (ainda não publicado no Jornal Oficial).
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II. Análise da Posição Comum

a) Forma do acto jurídico

A principal questão levantada durante os debates nas instâncias do Conselho foi a forma do 

acto jurídico proposto pela Comissão. Várias das disposições da directiva proposta devem  ser 

entendidas no sentido de imporem obrigações directamente aos particulares, ou por delegação 

de competências na Comissão para impor essas obrigações aos particulares, neste caso as 

organizações reconhecidas. Isto foi confirmado pelo Serviço Jurídico do Conselho no parecer 

de 8 de Outubro de 2007 (doc. 13616/07) que recomendava a aprovação de um diploma sob a 

forma de regulamento, ou em alternativa, a reformulação das disposições em causa ou dividir 

o acto em uma directiva e um regulamento.

No seu acordo politico, o Conselho acordou em dividir o texto em dois instrumentos 

separados, uma directiva e um regulamento. A directiva inclui as disposições dirigidas aos 

Estados-Membros  relativas às suas relações com as organizações reconhecidas; enquanto o 

regulamento contém todas as disposições relativas ao reconhecimento a nível comunitário, ou 

seja, a concessão e retirada do reconhecimento pela Comissão, as obrigações e critérios a 

satisfazer pelas organizações para serem elegíveis para reconhecimento comunitário bem 

como possíveis sanções contra as organizações reconhecidas que não cumpram essas 

obrigações e critérios. 

b) Principais questões relacionadas com o regulamento

Além da decisão de incluir todas as disposições  relativas ao reconhecimento comunitário das 

organizações de inspecção e vistoria num novo regulamento, o Conselho considerou 

adequado alterar essas disposições por motivos de clareza ou baseado nas seguintes 

considerações:
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1) Âmbito do reconhecimento e critérios mínimos de reconhecimento

O Conselho, tal como o Parlamento Europeu, considera importante salientar que a 

organização a reconhecer, independentemente da sua estrutura empresarial, deve prestar 

serviços à escala mundial. No caso de um reconhecimento limitado, a posição comum prevê 

transparência quanto às razões da limitação e às condições para a alterar. Para evitar 

desvalorizar os critérios mínimos de reconhecimento, a posição comum prevê a possibilidade 

de fixar, através do procedimento de comitologia, regras sobre a interpretação e os objectivos 

destes critérios, em especial em relação aos membros do pessoal ao serviço das organizações 

reconhecidas.

2) Imposição de coimas às organizações reconhecidas

No entender do Conselho, os Estados-Membros devem ser informados por procedimento 

consultivo de qualquer decisão da Comissão para impor coimas às organizações reconhecidas 

que não cumpram as suas obrigações ao abrigo do regulamento.

3) Harmonização das regras e procedimentos das organizações reconhecidas e 

reconhecimento mútuo de certificados por elas emitidos

O Conselho aprova a proposta da Comissão de incentivar as organizações reconhecidas a 

harmonizar mais as suas regras e procedimentos e de estudar quando reconhecer mutuamente 

os certificados relativos a materiais, equipamentos e componentes. A posição comum inclui, 

no entanto, um conjunto de cláusulas de salvaguarda que se referem a casos em que as 

organizações reconhecidas não puderam chegar a acordo quanto ao reconhecimento mútuo de 

certificados ou a casos sem que tenha sido confirmado que o material, ou o equipamento ou o 

componente não condiz com o certificado.

De acordo com o Parlamento Europeu, solicita-se à Comissão que apresente um relatório 

sobre o nível atingido na harmonização das regras e procedimentos das organizações 

reconhecidas e sobre o reconhecimento mútuo dos certificados  por elas emitidos.
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4) Avaliação e certificação dos sistemas de gestão da qualidade das organizações 

reconhecidas

O Conselho concorda plenamente com as linhas gerais da proposta da Comissão de que as 

organizações reconhecidas constituam uma entidade responsável pela avaliação e certificação 

dos seus sistemas de gestão da qualidade. Em grande parte de acordo com a alteração do 

Parlamento Europeu, o Conselho salienta na posição comum que tal medida devia ser tomada 

de acordo com as normas de qualidade internacional aplicáveis e na sequência do parecer das 

associações profissionais pertinentes no sector dos transportes marítimos.

Outras alterações introduzidas pelo Conselho nas disposições relativas ao Sistema de 

Avaliação da Qualidade e de Certificação destinam-se especialmente a simplificar as tarefas 

desta entidade e a esclarecer que deve dispor da governação e das competências necessárias 

para agir independentemente das organizações reconhecidas.

5) Introdução do procedimento de regulamentação com controlo

De acordo com a Decisão sobre Comitologia alterada6, o Conselho introduz na sua posição 

comum o processo de regulamentação com controlo para alterar o regulamento de acordo 

com as alterações das convenções, protocolos, códigos e resoluções internacionais, para 

actualizar os critérios mínimos de reconhecimento e para adoptar critérios para aferir a 

eficácia das regras e procedimentos e ainda o desempenho das organizações reconhecidas no 

que diz respeito à segurança e à prevenção da poluição

                                               
6 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, alterada pela Decisão 2006/512/CE
de 17 de Julho de 2006 (JO L 200, 22.7.2006, p. 11.)
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III. Alterações

A posição comum inclui grande número das alterações do Parlamento Europeu em primeira 

leitura, na íntegra, parcialmente ou em princípio: 6, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 71 e 74. As 

disposições respectivas são por vezes coerentes com as alterações, mas não idênticas devido à 

necessária adaptação do texto resultante da divisão da proposta original em dois instrumentos 

separados.

As restantes alterações não puderam ser aceites por, no entender do Conselho, não serem 

compatíveis com os procedimentos de reconhecimento comunitário (alteração 14), não 

inteiramente claras ou aparentemente redundantes (alterações 19, 23, 57 e 67) ou não são 

coerentes com a abordagem do Conselho sobre a constituição de uma entidade responsável 

pela avaliação e certificação dos sistemas de avaliação da qualidade das organizações 

reconhecidas (alterações 63, 65 e em parte 74). 

IV. Conclusão

O Conselho considera que a posição comum é a forma adequada de prever disposições 

relativas ao reconhecimento a nível comunitário das organizações de inspecção e vistoria de 

navios aprovando um regulamento, acompanhado de uma directiva que prevê medidas a 

aplicar pelos Estados-Membros nas suas relações com essas organizações.

O texto da posição comum reflecte um grande número de alterações do Parlamento Europeu. 

O Conselho aguarda com expectativa as discussões construtivas com o Parlamento Europeu 

com vista a um acordo logo que possível.

_______________________
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2005/0237 (COD) 

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU 
 

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

respeitante à 

posição comum aprovada pelo Conselho tendo em vista a adopção de uma directiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa às regras comuns para as organizações de 

vistoria e inspecção dos navios e para as actividades relevantes das administrações 
marítimas, bem como de um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo às regras comuns para as organizações de vistoria e inspecção dos navios 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

1. HISTORIAL DO PROCESSO 

Data de transmissão da proposta ao PE e ao Conselho 
(documento COM(2005) 587 final – 2005/0237COD): 

30 de Janeiro de 2006 

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu: 13 de Setembro de 
2006 

Data do parecer do Comité das Regiões 15 de Junho de 2006 

Data do parecer do Parlamento Europeu (primeira leitura): 25 de Abril de 2007 

Data de adopção da posição comum: 6 de Junho de 2008 

2. OBJECTO DA PROPOSTA DA COMISSÃO 

O objectivo da proposta consiste na reforma do actual sistema de reconhecimento pela 
Comunidade das organizações encarregadas pelos Estados-Membros de efectuar a inspecção e 
a certificação da segurança dos navios nos termos das convenções internacionais (sociedades 
de classificação), sistema esse que foi instaurado pela Directiva 94/57/CE (JO L 319 de 
12.12.1994, p. 20). Esta quarta alteração da directiva recorre à técnica da reformulação.  

A proposta de reformulação tem, designadamente, por objectivo: 

(1) Reforçar os sistemas de controlo das organizações reconhecidas, mediante a criação de 
uma organização de certificação dos seus sistemas de gestão da qualidade, comum às 
referidas organizações mas dotada de independência. 

(2) Unificar o actual sistema duplo de reconhecimento normal e limitado: doravante, o 
reconhecimento será unicamente concedido em função da qualidade do serviço e do 
desempenho adequado das organizações competentes e, consequentemente, sem 
distinções baseadas na dimensão destas.  
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(3) Simplificar e estruturar de forma mais adequada os critérios de reconhecimento 
comunitário, tornando-os mais exigentes. 

(4) Reformar o sistema de sanções que, actualmente, se limita a prever a suspensão ou a 
retirada do reconhecimento. A proposta pretende introduzir um sistema de sanções 
financeiras, mais graduais e eficazes, mantendo simultaneamente a possibilidade de 
retirada nos casos mais graves. 

(5) Introduzir o reconhecimento mútuo dos certificados de classificação entre 
organizações reconhecidas (certificados de conformidade com os regulamentos 
técnicos específicos dessas organizações), nomeadamente em matéria de equipamentos 
marítimos, quando aqueles são emitidos com base em normas técnicas equivalentes. 

(6) Clarificar o alcance ou facilitar a aplicação de determinadas disposições da directiva. 

3. COMENTÁRIOS À POSIÇÃO COMUM 

3.1. Divisão da proposta num projecto de directiva e num projecto de regulamento 

A divisão da proposta, pelo Conselho, num projecto de directiva e num projecto de 
regulamento tem por objectivo assegurar a estanquidade jurídica do sistema, nomeadamente 
no que respeita ao estabelecimento de obrigações a cargo das organizações reconhecidas, 
incluindo um sistema de sanções financeiras.  

A Comissão constata que o projecto de directiva se refere às relações entre os 
Estados-Membros e as organizações reconhecidas nas quais delegam as funções de inspecção 
e certificação ao abrigo das convenções internacionais; por seu turno, o projecto de 
regulamento retoma, na íntegra, o regime de reconhecimento (designadamente a concessão, os 
critérios utilizados, as obrigações de informação e cooperação das organizações reconhecidas, 
a avaliação periódica destas, a correcção dos incumprimentos e, finalmente, a retirada).  

A Comissão aceita esta divisão, na medida em que: a) além das necessárias adaptações do 
texto, constitui uma operação formal que respeita integralmente a substância da sua proposta, 
e b) pode contribuir para uma maior segurança jurídica das organizações em causa. 

3.2. Projecto de directiva 

A Comissão considera que a alteração dos considerandos pelo Conselho é conforme com a 
alteração do dispositivo. 

No respeitante a este último,  

• As alterações efectuadas aos artigos 6.º e 7.º são conformes com a introdução de um 
procedimento de comité de regulamentação com controlo, nos termos da Decisão 
2006/512/CE do Conselho1; 

• O Conselho suprimiu a cláusula de salvaguarda do n.º 1 do artigo 8.º, questão 
relativamente à qual a Comissão não apresentara qualquer proposta. A Comissão considera 

                                                 
1 JO L 200 de 22.7.2006, p. 11. 
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essa ocorrência uma operação técnica que consiste em eliminar um mecanismo proveniente 
das primeiras versões da directiva e que deixou de ter objecto, dado que é incompatível 
com o poder de avaliação e sanção atribuído à Comissão nas várias alterações sucessivas. 
Por conseguinte, a Comissão considera poder apoiar esta alteração, que não prejudica o seu 
direito de iniciativa; 

• A Comissão recordou a sua posição quanto à elaboração pelos Estados-Membros de 
quadros de correspondência entre as medidas de transposição adoptadas pelos 
Estados-Membros e as disposições da directiva, no interesse dos cidadãos, do "legislar 
melhor" e da transparência. Apesar da supressão desta obrigação no artigo 14.º, a 
Comissão não obsta à posição do Conselho, na perspectiva da conclusão do procedimento 
interinstitucional. A Comissão pretende, contudo, que esta questão, de carácter horizontal, 
seja examinada conjuntamente pelas instituições. 

O texto retoma as alterações 3, 5, 7, 9, 13, 29, 34, 35 à 37 e 51 do Parlamento Europeu, que 
haviam sido aceites pela Comissão. Por seu turno, as alterações 1, 4 e 8, de natureza 
redactorial, que a Comissão aceitou em princípio, não foram retomadas; no entanto, o 
princípio subjacente às duas primeiras reflecte-se no critério B6 (l) do anexo do projecto de 
regulamento, facto que a Comissão considera adequado. 

A Comissão considera que as restantes alterações introduzidas pelo Conselho no dispositivo 
constituem adaptações de somenos importância e/ou de natureza redactorial ou técnica, sendo, 
por conseguinte, aceitáveis.  

3.3. Projecto de regulamento 

A Comissão considera que a alteração dos considerandos pelo Conselho é conforme com a 
alteração do dispositivo, com excepção dos considerandos 1A e 28A. No respeitante a estes 
últimos: 

• A Comissão não concorda com o novo considerando 1A, segundo o qual o regulamento 
deve ser interpretado em conformidade com o direito internacional. A Comissão considera 
que: a) o projecto de regulamento é totalmente conforme com o direito internacional e b) a 
interpretação do direito comunitário é da competência exclusiva do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias, ao qual o legislador não pode impor quaisquer condicionalismos. 

• A Comissão pode aceitar o novo considerando 28A, que reflecte a necessidade de articular 
a obrigação de as organizações reconhecidas disporem de um conjunto exaustivo de 
regulamentos técnicos com a necessidade de harmonização dos mesmos; todavia, na sua 
avaliação das organizações reconhecidas, bem como das organizações candidatas ao 
reconhecimento, a Comissão continuará a exigir o cumprimento integral de ambas as 
obrigações.  

Quanto ao dispositivo: 

• O novo n.º 1A do artigo 4.º explica o que estava já implícito na proposta da Comissão, ou 
seja, que o reconhecimento pode apenas ser concedido às organizações que cumpram os 
critérios de reconhecimento. 

• A alteração do n.º 4 do mesmo artigo tem por efeito flexibilizar a possibilidade de limitar o 
reconhecimento, sendo essa limitação de natureza estritamente qualitativa. Em simultâneo, 
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a obrigação de a Comissão especificar os motivos da limitação e as condições da sua 
eventual anulação reforça a protecção dos direitos e interesses da organização em causa. 

• No artigo 5.º, a introdução de prazos na obrigação de aplicar medidas correctivas reforça a 
pressão sobre a organização reconhecida em causa, sempre que sejam constatadas 
deficiências. 

• A alteração do artigo 6.º pelo Conselho implica, antes de mais, a adopção de um 
procedimento de comité consultivo nos casos em que a Comissão deva impor sanções a 
uma organização reconhecida que apresente deficiências. A Comissão considera, de modo 
geral, que a comitologia não é totalmente adequada ao tipo de decisões em causa, 
reconhecendo porém que estas podem afectar as relações entre os Estados-Membros e as 
referidas organizações, dado que a principal finalidade do reconhecimento comunitário 
consiste em permitir a delegação, pelos primeiros, de funções de inspecção e de 
certificação ao abrigo de convenções internacionais. Por conseguinte, a Comissão aceita a 
solução adoptada pelo Conselho, que, embora permita aos Estados-Membros exprimir o 
seu parecer sobre as infracções constatadas e as sanções a impor, exclui qualquer 
possibilidade de aproveitamento político do procedimento. Além disso, o Conselho 
considerou necessário calcular o montante máximo das coimas aplicáveis à média do 
volume de negócios da organização em causa nos três exercícios anteriores, facto que se 
afigura justo. Por fim, a atribuição ao Tribunal de Justiça de jurisdição plena em matéria de 
coimas reforça as garantias do procedimento e a protecção dos direitos da defesa.  

• No respeitante à retirada do reconhecimento, o Conselho aditou um quinto caso de 
referência, com o objectivo, nomeadamente, de evitar a subvenção pública ou privada das 
sanções impostas a uma organização reconhecida. A Comissão apoia totalmente esta 
iniciativa, dado que uma tal eventualidade retiraria ao sistema o seu poder dissuasivo.  

• A nova redacção conferida pelo Conselho ao artigo 9.º não altera a substância da proposta 
inicial da Comissão e o acesso aos documentos e aos navios para fins de avaliação das 
organizações reconhecidas permanece totalmente garantido. 

• O artigo 10.º registou importantes melhoramentos no domínio do reconhecimento mútuo 
dos certificados de classificação, doravante automático para todos os equipamentos 
abrangidos pela Directiva 96/98/CE2 relativa aos equipamentos marítimos. O Conselho 
especifica que o reconhecimento mútuo apenas diz respeito aos equipamentos, materiais e 
componentes, explicitando assim o que se encontrava já implícito na proposta original. O 
Conselho introduz dois mecanismos: por um lado, a obrigação de as organizações 
reconhecidas fundamentarem a sua posição sempre que não possam proceder ao 
reconhecimento mútuo (o que apenas é possível por motivos de segurança); por outro lado, 
uma cláusula de salvaguarda, que permitirá às organizações reconhecidas recusar a 
instalação a bordo de equipamentos específicos não-conformes, sem contudo pôr em causa 
o princípio do reconhecimento mútuo. Por fim, o prazo previsto pelo Parlamento Europeu, 
na sua alteração 53, para que a Comissão apresente um relatório sobre a aplicação do 
reconhecimento mútuo foi alargado de três para cinco anos, facto que a Comissão 
considera também adequado atendendo à complexidade técnica do processo a cargo das 
organizações reconhecidas. 

                                                 
2 JO L 46 de 17.2.1997, p. 25. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela Directiva 

2002/84/CE (JO L 324 de 29.11.2002, p. 53). 
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• A Comissão congratula-se pelo facto de a posição comum manter a obrigação de as 
organizações reconhecidas estabelecerem um sistema comum independente de certificação 
dos seus sistemas de gestão da qualidade. O artigo 11.º retoma as linhas essenciais da 
proposta inicial da Comissão na matéria, atribuindo exclusivamente às organizações 
reconhecidas a incumbência da instalação do sistema, isto é, sem implicação dos 
Estados-Membros e da Comissão. O Parlamento considerou desejável a participação destes 
últimos, sugestão que a Comissão aceitara em princípio; esta ideia deve, contudo, ser 
excluída na perspectiva da elaboração de um código internacional para as organizações 
reconhecidas, que inclui um mecanismo sólido de certificação independente (cf. infra). 

• No respeitante à comitologia, o Conselho introduziu a possibilidade de a Comissão adoptar 
normas de interpretação e aplicação dos critérios do anexo. Tal facto pode contribuir 
positivamente para a aplicação eficaz desses critérios e proporcionar uma maior segurança 
jurídica às partes interessadas, atendendo ao carácter por vezes muito geral de alguns 
critérios, nomeadamente no que respeita aos recursos exigíveis às organizações 
reconhecidas. 

O texto alterado retoma total ou parcialmente as alterações 6, 12, 15, 17, 18, 25, 38 a 44, 50, 
52 a 56, 59 a 61, 66 e 68, que a Comissão aceitara. As alterações 18, 26, 14 e 69, aceites pela 
Comissão parcialmente ou em princípio, foram retomadas na posição comum de uma forma 
que a Comissão considera satisfatória. As alterações 16, 62, 64, 65 e 71 referiam-se à 
denominação da organização encarregada da certificação dos sistemas de qualidade das 
organizações reconhecidas e haviam sido aceites pela Comissão apenas em princípio, dado 
que a utilização do termo "comité" poderia prestar-se a confusões com o procedimento de 
comitologia; a Comissão considera que a denominação adoptada pelo Conselho ("sistema de 
avaliação e certificação da qualidade") constitui um compromisso plenamente satisfatório. 

Além das alterações atrás referidas, a Comissão considera que as alterações introduzidas pelo 
Conselho no dispositivo constituem adaptações de somenos importância e/ou de natureza 
redactorial ou técnica, sendo, por conseguinte, aceitáveis.  

3.4. Declaração conjunta do Conselho e da Comissão sobre a elaboração pela 
Organização Marítima Internacional (IMO) de um código para as organizações 
reconhecidas 

A Comissão e o Conselho partilham o parecer de que o sistema que a Comunidade desenvolve 
actualmente poderá, numa fase ulterior, servir de modelo à escala internacional; este parecer 
está em sintonia com preocupação expressa pelo Parlamento Europeu quanto à necessidade de 
uma articulação adequada dos sistemas internacional e comunitário. Assim, a Comissão e os 
Estados-Membros estão dispostos a instar a IMO para que se empenhe na elaboração de um 
código que assegure um nível de qualidade elevado, a nível mundial, na acção das sociedades 
de classificação. O Conselho e a Comissão subscreveram, pois, uma declaração conjunta 
nesse sentido, que se apresenta em anexo. 

4. CONCLUSÕES 

A posição comum do Conselho responde na íntegra às preocupações que levaram a Comissão 
a apresentar a sua proposta de reformulação da Directiva 94/57/CE, retomando, nas suas 
linhas essenciais, as medidas que a Comissão preconizara, as quais, na sequência da divisão 
do diploma num projecto de directiva e num projecto de regulamento, constam principalmente 



 

PT 7   PT 

deste último. Além disso, a posição comum retoma a quase totalidade das alterações do 
Parlamento Europeu total ou parcialmente aceites pela Comissão. 

Por conseguinte, a Comissão considera que a posição comum adoptada por unanimidade 
constitui uma base adequada para um consenso com o Parlamento Europeu em segunda 
leitura, pelo que a aceita, no limite das observações e reservas que precedem.
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ANEXO  

DECLARAÇÃO DO CONSELHO E DA COMISSÃO 

"O Conselho e a Comissão consideram que os objectivos da presente directiva de reforçar a 
segurança dos navios e evitar a poluição marinha devem ser prosseguidos a nível 
internacional. Por conseguinte, os Estados-Membros e a Comissão, procurando a colaboração 
de outros membros da IMO, proporão à IMO a elaboração de um código internacional 
aplicável às organizações reconhecidas. 

Com base nos princípios estabelecidos na presente directiva, o código deverá abranger, 
conforme pertinente, 

a) os requisitos obrigatórios a cumprir pelas organizações reconhecidas no respeitante às 
tarefas legais, nomeadamente: requisitos de carácter geral, tais como independência, 
imparcialidade, integridade, competência e responsabilidade; requisitos inerentes à 
organização, à gestão e aos recursos; requisitos ligados ao processo de certificação; requisitos 
em matéria de gestão da qualidade; 

e 

b) o enquadramento e os procedimentos de um sistema de auditoria vinculativo com o 
objectivo de verificar o cumprimento pelas organizações reconhecidas dos requisitos referidos 
na alínea a)." 
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