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Alteração 64
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para instituírem um sistema eficaz de 
inspeção das condições do trabalho 
marítimo, os Estados-Membros podem, 
sempre que julgarem adequado, autorizar 
instituições públicas ou outros 
organismos (incluindo os de um outro 
Estado-Membro, se este o consentir), cuja 
competência e independência seja 
reconhecida, a realizar inspeções. Em 
qualquer dos casos, os Estados-Membros 
mantêm total responsabilidade pela 
inspeção das condições de trabalho e de 
vida dos trabalhadores marítimos em 
causa a bordo dos navios que arvoram o 
seu pavilhão.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa reformular uma outra apresentada pela relatora. A UE não dispõe 
de fundamentos jurídicos para impor requisitos de certificação. A base legal para a 
certificação deriva da MLC da OIT e da legislação nacional que aplica esta Convenção. A 
proposta da Comissão pretende fazer cumprir o acordo entre os parceiros sociais, e não a 
MLC da OIT. Por esse motivo, a diretiva não cria uma base jurídica para a emissão de 
certificados e, designadamente, do Certificado do Trabalho Marítimo.

Alteração 65
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-B. Todos os Estados-Membros devem 
definir objetivos e normas inteligíveis 
para a administração dos seus sistemas de 
inspeção, bem como procedimentos gerais 
adequados para avaliar em que medida 
aqueles objetivos foram atingidos e 
aquelas normas respeitadas.

Or. en

Alteração 66
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. O intervalo entre as inspeções não 
deve ser superior a três anos.

Or. en

Alteração 67
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o pessoal encarregado de verificar a 
aplicação correta da Diretiva 2009/13/CE 
tenha a formação, a competência, o 
mandato, os poderes, o estatuto e a 
independência necessários ou desejáveis 
para levar a cabo essa verificação e garantir 
a conformidade com a diretiva.

1. O Estado-Membro deve assegurar que 
as instituições ou outros organismos a 
que se refere o artigo 3.º, n.º 1, alínea b), 
bem como os membros do pessoal 
encarregado de verificar a aplicação correta 
da Diretiva 2009/13/CE, tenham a 
formação, a competência, o mandato, os 
poderes, o estatuto e a independência 
necessários ou desejáveis para levar a cabo 
essa verificação e garantir a conformidade 
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com a diretiva.

Or. en

Alteração 68
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cada Estado-Membro deve instituir:
a) um sistema para garantir a adequação 
do trabalho realizado pelos organismos 
reconhecidos, que inclua informações 
sobre a totalidade das leis e dos 
regulamentos nacionais, bem como dos 
instrumentos internacionais, relevantes; e
b) procedimentos de comunicação com 
esses organismos e de controlo da sua 
ação.

Or. en

Alteração 69
Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se um Estado-Membro receber uma 
denúncia que não considere 
manifestamente infundada ou obtiver 
provas de que um navio que arvora o seu 
pavilhão não está conforme com os 
requisitos da Diretiva 2009/13/CE, ou que 
existem deficiências graves nas suas 
medidas de execução, esse Estado-Membro 
deve tomar as medidas necessárias para 
investigar a questão e garantir que sejam 

1. Se um Estado-Membro receber uma 
denúncia que não considere 
manifestamente infundada à luz da 
legislação internacional do trabalho, 
como seja a Convenção do Trabalho 
Marítimo, ou ao abrigo das disposições 
constantes da Diretiva 2009/13/CE, deve 
tomar todas as providências necessárias 
para investigar o assunto e garantir que 
sejam tomadas medidas para sanar as 
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tomadas medidas para corrigir todas as 
deficiências detetadas.

anomalias detetadas.

Se um Estado-Membro obtiver provas, no 
decurso de uma inspeção, de que um 
navio que arvora o seu pavilhão não está 
conforme com os requisitos da Diretiva 
2009/13/CE, ou que existem deficiências 
graves nas suas medidas de execução, esse 
Estado-Membro deve tomar as medidas 
necessárias para investigar a questão e 
garantir que sejam tomadas medidas para 
corrigir todas as deficiências detetadas.

Or. fr

Alteração 70
Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O pessoal encarregado de tratar as 
denúncias deve tratar como confidencial a 
fonte de qualquer reclamação ou denúncia 
que refira a existência de um perigo ou de 
uma deficiência no que respeita às 
condições de trabalho e de vida dos 
marítimos ou uma violação das leis e 
regulamentos, e não informará o armador, 
o representante do armador ou o operador 
do navio de que a inspeção foi efetuada em 
consequência de tal reclamação ou 
denúncia. 

2. O pessoal deve tratar como confidencial 
a fonte de qualquer reclamação ou 
denúncia que refira a existência de um 
perigo ou de uma deficiência no que 
respeita às condições de trabalho e de vida 
dos marítimos ou uma violação das leis e 
regulamentos, e não informará o armador, 
o representante do armador ou o operador 
do navio de que a inspeção foi efetuada em 
consequência de tal reclamação ou 
denúncia. 

Or. fr

Alteração 71
Pervenche Berès

Proposta de diretiva
Artigo 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Cláusula de revisão diferida

A partir da data de entrada em vigor da 
Convenção, a Comissão deverá zelar pela 
sua integração no Direito da UE e pela 
sua aplicação nos Estados-Membros. A 
Comissão tomará todas as medidas 
necessárias para esse fim.

Or. fr

Alteração 72
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Inspeção e aplicação

Todos os Estados-Membros devem manter 
um sistema de inspeção das condições dos 
trabalhadores marítimos a bordo dos 
navios que arvoram o seu pavilhão, que 
incluirá a verificação, quer do 
cumprimento das medidas relativas às 
condições de trabalho e de vida 
enunciadas na declaração de 
conformidade do trabalho marítimo, se 
aplicável, quer da observância dos 
requisitos da Diretiva 2009/13/CE.

Or. en


