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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A formação das tripulações a bordo dos navios é fundamental para a segurança operacional 
destes no mar e nos portos. A formação e a certificação comuns dos marítimos regem-se pela 
Convenção Internacional sobre Normas de Formação, de Certificação e de Serviço de Quartos 
para os Marítimos (Convenção NFCSQ). Adotada em 1978 pela Organização Marítima 
Internacional, a Convenção prevê também disposições relativas ao serviço de quartos e à 
aptidão para o serviço, incluindo as horas de repouso, sendo atualmente aplicada no direito da 
UE mediante a Diretiva 2008/106/CE. 

Em 2010, uma Conferência das Partes na Convenção NFCSQ, realizada em Manila, lançou 
uma revisão exaustiva e introduziu alterações significativas (as alterações de Manila) na 
Convenção NFCSQ, as quais entraram em vigor em 1 de janeiro de 2012. 

A proposta da Comissão – COM (2011)0555 – tem como principal objetivo transpor as 
alterações acordadas em Manila para o Direito da UE através da alteração da Diretiva 
2008/106/CE. Embora a Comissão dos Transportes seja a comissão competente para a 
transposição das alterações de Manila, verifica-se uma sobreposição considerável com 
questões em matéria de emprego. 

O parecer proposto visa garantir a coerência destas novas disposições da UE com o quadro 
jurídico aplicável presentemente em vigor e com os acordos já existentes entre os parceiros 
sociais. 

Nesse sentido, o relator propõe, designadamente, o reforço e o apoio à proposta da Comissão, 
no que se refere aos períodos mínimos de repouso e aos limites às possibilidades de 
derrogações às horas de repouso para os marítimos que efetuam o serviço de quartos. O 
período mínimo de repouso não será inferior a um mínimo de 10 horas por períodos de 
24 horas e de 77 horas por períodos de 7 dias. 

A fim de evitar o perigo decorrente da fadiga, não serão autorizadas derrogações ao período 
de repouso diário. As derrogações ao período de repouso semanal exigido apenas serão 
permitidas em condições muito rigorosas. Assim, as derrogações à regra geral apenas serão 
possíveis se os parceiros sociais dos diferentes Estados-Membros chegarem a acordo 
relativamente a um período de repouso semanal inferior a 77 horas, o que garante a coerência 
com as disposições relativas ao tempo de trabalho dos marítimos (Diretiva 1999/63/CE).

Porém, mesmo que existam derrogações coletivamente acordadas para o período mínimo de 
repouso semanal, tais derrogações não serão autorizadas por mais de duas semanas 
consecutivas e desde que o período mínimo de repouso não seja inferior a 70 horas por 
períodos de sete dias. Além disso, o intervalo entre dois períodos de derrogações a bordo não 
pode ser inferior ao dobro da duração do período de derrogação. Por conseguinte, para 
defender a segurança a bordo dos navios, o parecer prevê um período mínimo indispensável 
para o repouso dos marítimos. 
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Transportes e do 
Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Todos os Estados-Membros são Partes 
na Convenção e nenhum deles levantou 
objeções às alterações de Manila no âmbito 
do procedimento previsto para o efeito. Os 
Estados-Membros devem, 
consequentemente, alinhar as suas regras 
nacionais pelas alterações de Manila. Deve 
ser evitado qualquer conflito entre os 
compromissos internacionais dos 
Estados-Membros e os seus compromissos 
a nível da União. Além disso, dado o 
caráter global do transporte marítimo, as 
regras da União em matéria de formação e 
certificação dos marítimos devem ser 
mantidas conformes com as regras 
internacionais. Várias disposições da 
Diretiva 2008/106/CE devem, por 
conseguinte, ser alteradas a fim de refletir 
as alterações de Manila.

(4) Todos os Estados-Membros são Partes 
na Convenção e nenhum deles levantou 
objeções às alterações de Manila no âmbito 
do procedimento previsto para o efeito. Os 
Estados-Membros devem, 
consequentemente, alinhar as suas regras 
nacionais pelas alterações de Manila. Deve 
ser evitado qualquer conflito entre os 
compromissos internacionais dos 
Estados-Membros e os seus compromissos 
a nível da União. Além disso, dado o 
caráter global do transporte marítimo, as 
regras da União em matéria de formação e 
certificação dos marítimos devem ser 
mantidas conformes com as regras 
internacionais. A Diretiva 2005/36/CE, de 
7 de setembro de 2005, relativa ao 
reconhecimento das qualificações 
profissionais, não institui um quadro 
jurídico adequado, com vista à definição 
das normas exigidas em matéria de 
formação e certificação dos marítimos. 
Deste modo, são necessárias disposições 
específicas da UE. A Diretiva 
2008/106/CE deve, por conseguinte, ser 
alterada a fim de refletir as alterações de 
Manila.

Or. en
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Justificação

A diferença de âmbito de aplicação entre a Diretiva 2008/106/CE e a Diretiva 2005/36/CE 
deve ser clarificada.

Alteração 2
Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Na Conferência de Manila, os Estados 
Partes tiveram, nomeadamente, a intenção 
de estabelecer limites objetivos às 
derrogações no que respeita aos períodos 
mínimos de repouso do pessoal que efetua 
quartos e dos marítimos que efetuam 
tarefas específicas relativas à segurança 
física, à segurança operacional e à 
prevenção da poluição. Também essas
novas disposições devem ser integradas no 
direito da União. No entanto, devem 
respeitar as disposições em matéria de 
horas de repouso aplicáveis aos marítimos 
ao abrigo das Diretivas do Conselho
n.º 1999/63/CE, de 21 de junho de 199910, 
e n.º 2009/13/CE, de 16 de fevereiro de 
200911. Além disso, a faculdade de 
autorizar derrogações deve ser limitada 
em termos de duração máxima, 
frequência e âmbito de aplicação. Devem 
ser introduzidas na diretiva disposições 
para o efeito.

(5) Os parceiros sociais europeus 
chegaram a acordo relativamente a um 
número mínimo de horas de repouso 
aplicável aos marítimos, tendo a Diretiva 
1999/63/CE sido adotada para aplicar 
esse acordo. A Diretiva 1999/63/CE prevê 
igualmente a possibilidade de autorizar 
derrogações ao número mínimo de horas 
de repouso aplicável aos marítimos. Na 
Conferência de Manila, os Estados Partes 
tiveram, nomeadamente, a intenção de 
estabelecer limites objetivos às 
derrogações no que respeita aos períodos 
mínimos de repouso do pessoal que efetua 
quartos e dos marítimos que efetuam 
tarefas específicas relativas à segurança 
física, à segurança operacional e à 
prevenção da poluição, de modo a evitar a 
fadiga. Essas novas disposições devem ser 
integradas no direito da União,  para 
garantir a coerência com a Diretiva
1999/63/CE, alterada pela Diretiva
2009/13/CE.

Or. en

Justificação

As derrogações possíveis nos termos da Diretiva 2008/106/CE têm de respeitar as 
disposições aplicáveis da Diretiva 1999/63/CE, que aplica um acordo entre os parceiros 
sociais europeus.

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) As estatísticas disponíveis sobre os 
marítimos europeus são incompletas e 
muitas vezes imprecisas, dificultando a 
definição da política neste delicado setor. 
A existência de dados pormenorizados 
sobre a certificação dos marítimos não 
pode resolver inteiramente o problema, 
mas contribuiria claramente para o efeito. 
Ao abrigo da Convenção NFCSQ, os 
Estados Partes devem manter registos de 
todos os certificados e autenticações, bem 
como das respetivas revalidações ou de 
outras medidas que os afetem (regra 
I/2(14)). Nos termos do artigo 11.º, n.º 4, 
da Diretiva 2008/106, os Estados-Membros
devem manter um registo dos certificados e 
autenticações emitidos. Para se obter uma 
imagem tão completa quanto possível da 
situação do emprego na Europa, os 
Estados-Membros devem ter de enviar à 
Comissão uma seleção das informações já 
disponíveis nos seus registos de 
certificados dos marítimos. Estas 
informações devem ser utilizadas para fins 
estatísticos e estar em conformidade com 
os requisitos da União em matéria de 
proteção de dados. Deve ser introduzida 
uma disposição nesse sentido na Diretiva 
2008/106/CE.

(7) As estatísticas disponíveis sobre os 
marítimos europeus são incompletas e 
muitas vezes imprecisas, dificultando a 
definição da política neste delicado setor. 
A existência de dados pormenorizados 
sobre a certificação dos marítimos não 
pode resolver inteiramente o problema, 
mas contribuiria claramente para o efeito. 
Ao abrigo da Convenção NFCSQ, os 
Estados Partes devem manter registos de 
todos os certificados e autenticações, bem 
como das respetivas revalidações ou de 
outras medidas que os afetem (regra 
I/2(14)). Nos termos do artigo 11.º, n.º 4, 
da Diretiva 2008/106/CE, os 
Estados-Membros devem manter um 
registo dos certificados e autenticações 
emitidos. Para se obter uma imagem tão 
completa quanto possível da situação do 
emprego na Europa, os Estados-Membros
devem ter de enviar à Comissão uma 
seleção das informações já disponíveis nos 
seus registos de certificados dos marítimos. 
Estas informações devem limitar-se ao 
estritamente necessário para permitir 
definir políticas com base em dados 
concretos, ser utilizadas apenas para fins 
estatísticos e ser recolhidas, armazenadas 
e analisadas em plena conformidade com 
os requisitos da União em matéria de 
proteção de dados.

Or. en

Justificação

Também em nome da correta aplicação da legislação em matéria de proteção de dados, o 
objetivo da transmissão de dados à Comissão Europeia deve ser enunciado de forma clara.

Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de recolher dados sobre as 
profissões marítimas que correspondam à 
sua evolução e à evolução das tecnologias, 
devem ser delegadas na Comissão 
competências para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, que lhe permitam adaptar o 
anexo V da Diretiva 2008/106/CE. Esses 
atos delegados devem incidir, 
nomeadamente, no conteúdo das 
informações sobre autenticações, 
certificados de competência ou aptidão e o 
número e dados dos marítimos cujos 
certificados são emitidos ou autenticados, 
tendo em conta as salvaguardas em matéria 
de proteção de dados indicadas no referido 
anexo. Além disso, a Comissão deve ser 
habilitada a adotar atos delegados a fim de 
estabelecer medidas para a recolha, 
armazenagem e análise deste tipo de 
informações estatísticas pelos 
Estados-Membros com o objetivo de dar 
resposta às novas necessidades estatísticas 
sobre os marítimos, e com vista à recolha 
de informações atualizadas e realistas. É 
especialmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas ao longo 
dos seus trabalhos preparatórios, incluindo 
a nível de peritos. A Comissão, aquando da 
preparação e elaboração dos atos 
delegados, deve assegurar uma transmissão 
simultânea, em tempo útil e em devida 
forma, dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

(8) A fim de recolher dados sobre as 
profissões marítimas que correspondam à 
sua evolução e à evolução das tecnologias, 
devem ser delegadas na Comissão 
competências para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, que lhe permitam adaptar o 
anexo V da Diretiva 2008/106/CE. Esses 
atos delegados devem incidir, 
nomeadamente, na atualização das 
disposições relativas ao conteúdo das 
informações sobre autenticações, 
certificados de competência ou aptidão e 
sobre o número e dados dos marítimos 
cujos certificados são emitidos ou 
autenticados, tendo em conta as 
salvaguardas em matéria de proteção de 
dados indicadas no referido anexo. Além 
disso, a Comissão deve ser habilitada a 
adotar atos delegados a fim de estabelecer 
medidas para a recolha, armazenagem e 
análise deste tipo de informações 
estatísticas pelos Estados-Membros com o 
objetivo de dar resposta às novas 
necessidades estatísticas sobre os 
marítimos, e com vista à recolha de 
informações atualizadas e realistas. É 
especialmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas ao longo 
dos seus trabalhos preparatórios, incluindo 
a nível de peritos. A Comissão, aquando da 
preparação e elaboração dos atos 
delegados, deve assegurar uma transmissão 
simultânea, em tempo útil e em devida 
forma, dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

Os atos delegados devem limitar-se ao estritamente necessário para manter o sistema de 
informação a par da evolução do setor marítimo.
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Alteração 5
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1 – alínea d) (novo)
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 1 – ponto 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

41-A. «Marítimo da mestrança e da 
marinhagem eletrotécnico», marítimos 
qualificados em conformidade com o 
disposto no capítulo III do anexo I;

Or. en

Justificação

É necessário introduzir uma definição de «marítimo da mestrança e da marinhagem 
eletrotécnico» conforme com as disposições do capítulo III do anexo I.

Alteração 6
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 4 – alínea f) – parte introdutória
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 5 – n.º 11 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

11. Os candidatos à obtenção de 
certificados devem fornecer prova 
satisfatória:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en)

Alteração 7
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 4 – alínea f)
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 5 – n.º 11 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Da sua identidade; (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en
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Alteração 8
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 4 – alínea f)
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 5 – n.º 11 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) De que a sua idade não é inferior à 
especificada nas regras enumeradas no 
anexo I da presente diretiva pertinentes 
para a obtenção do certificado requerido;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 9
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 4 – alínea f)
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 5 – n.º 11 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) de que satisfazem as normas de aptidão 
física, especificadas na secção A-I/9 do 
Código NFCSQ;

c) de que satisfazem as normas prescritas
de aptidão física aplicáveis às tarefas
específicas a desempenhar;

Or. en

Justificação

Deve preferir-se o plural, já que inclui quer os candidatos do sexo masculino, quer feminino, 
o que evita, assim, possíveis mal-entendidos na maioria das versões linguísticas com uma 
forma singular. Além disso, há que sublinhar que a aptidão médica só pode ser determinado 
com referência às tarefas específicas a realizar.

Alteração 10
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 4 – alínea f)
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 5 – n.º 11 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) De que satisfazem as normas de 
competência prescritas pelas regras 
enumeradas no anexo I para os postos, 
funções e níveis a especificar na 
autenticação do certificado.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 11
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea a) – subalínea i)
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As atividades de formação, avaliação da 
competência, certificação, incluindo 
certificação médica, autenticação e 
revalidação, realizadas sob a sua 
autoridade por organizações ou entidades 
não-governamentais, sejam controladas 
permanentemente por meio de um sistema 
de normas de qualidade, a fim de garantir o 
cumprimento dos objetivos definidos, 
incluindo os relativos às qualificações e 
experiência dos instrutores e avaliadores;

a) As atividades de formação, avaliação da 
competência, certificação, incluindo 
certificação médica, autenticação e 
revalidação, realizadas sob a sua 
autoridade por organizações ou entidades 
não-governamentais, sejam controladas 
permanentemente por meio de um sistema 
de normas de qualidade, a fim de garantir o 
cumprimento dos objetivos definidos, 
incluindo os relativos às qualificações e 
experiência dos instrutores e avaliadores, 
em conformidade com as disposições das 
secções A-I/6 e A-I/8 do Código NFCSQ;

Or. en

Justificação

Esta alínea reproduz o texto da regra I/8 da Convenção NFCSQ, devendo ser lembrada a 
aplicabilidade das secções pertinentes da parte A do Código NFCSQ.

Alteração 12
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea a) – subalínea i-A) (nova)
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 10 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

i-A) A alínea b) passa a ter a seguinte 
redação:
«b) Se essas atividades forem realizadas 
por organizações ou entidades 
governamentais, seja estabelecido um 
sistema de normas de qualidade, em 
conformidade com as disposições das 
secções A-I/6 e A-I/8 do Código 
NFCSQ;»

Or. en

Justificação

Esta alínea reproduz o texto da regra I/8 da Convenção NFCSQ, devendo ser lembrada a 
aplicabilidade das secções pertinentes da parte A do Código NFCSQ.

Alteração 13
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea a) – subalínea ii)
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Sejam claramente definidos os objetivos 
do ensino e da formação e as 
correspondentes normas de competência a 
adquirir em matéria de qualidade e sejam 
identificados os níveis de conhecimentos, 
compreensão e aptidão necessários para os 
exames e avaliações previstos na 
Convenção NFCSQ. Os objetivos e as 
normas de qualidade correspondentes 
podem ser especificados separadamente 
para os diferentes cursos e programas de 
formação e devem abranger a 
administração do sistema de certificação;

c) Sejam claramente definidos os objetivos 
do ensino e da formação e as 
correspondentes normas de competência a 
adquirir em matéria de qualidade e sejam 
identificados os níveis de conhecimentos, 
compreensão e aptidão necessários para os 
exames e avaliações previstos na 
Convenção NFCSQ.

Or. en

Justificação

A última frase pode ser suprimida, pois a mesma ideia está expressa no artigo 10.°, n.º 1, 
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alínea d), da Diretiva 2008/106/CE.

Alteração 14
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 – alínea a) – subalínea ii-A) (nova)
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) É aditado o seguinte parágrafo 2-A:
«As normas de qualidade e os sistemas de 
normas de qualidade referidos no 
primeiro parágrafo devem ser 
desenvolvidos e aplicados, tendo em 
conta, se for caso disso, a Recomendação 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
18 de junho de 2009, sobre a criação de 
um Quadro de Referência Europeu de 
Garantia da Qualidade para o Ensino e a 
Formação Profissionais» e as medidas 
conexas adotadas pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Deve ser garantida a coerência com a legislação da UE aplicável no domínio da garantia da 
qualidade para o ensino e a formação profissionais.

Alteração 15
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 8
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
normas de aptidão física para os marítimos 
e procedimentos para a emissão de um 
atestado médico, em conformidade com o 
disposto no presente artigo e na secção 
A-I/9 do Código NFCSQ.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
normas de aptidão física para os marítimos 
e procedimentos para a emissão de um 
atestado médico, em conformidade com o 
disposto no presente artigo e na secção 
A-I/9 do Código NFCSQ. O 
estabelecimento das normas deve ter 
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também em consideração as orientações 
constantes da secção B-I/9 do Código 
NFCSQ.

Or. en

Justificação

Embora não seja obrigatória para as partes na Convenção NFCSQ, a secção B-I/9 do 
Código NFCSQ fornece orientações bastante úteis e pertinentes para o estabelecimento das 
normas médicas.

Alteração 16
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 8 – parte introdutória
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 11.º – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Cada candidato à obtenção de um 
certificado deve:

4. Cada candidato à obtenção de um 
certificado médico deve:

Or. en

Justificação

Deve preferir-se o plural, já que inclui quer os candidatos do sexo masculino, quer feminino, 
o que evita, assim, possíveis mal-entendidos na maioria das versões linguísticas com uma 
forma singular. Além disso, por uma questão de clareza, deve introduzir-se o termo 
«médico».

Alteração 17
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 8
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 11 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Fornecer prova satisfatória da sua 
identidade;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en
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Alteração 18
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 8
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 11 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Satisfazer as normas aplicáveis de 
aptidão médica estabelecidas pelo 
Estado-Membro em causa.

c) Satisfazer as normas de aptidão médica 
estabelecidas pelo Estado-Membro em 
causa aplicáveis às tarefas específicas a 
desempenhar.

Or. en

Justificação

Importa sublinhar que a aptidão física apenas pode ser determinada para as tarefas 
específicas a desempenhar.

Alteração 19
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 12
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Estabelecer e fazer cumprir períodos de 
repouso para o pessoal que efetua quartos e 
para as pessoas cujas funções incluem 
tarefas ligadas à segurança física, à 
segurança operacional e à prevenção da 
poluição em conformidade com os n.os 3 a 
15;

a) Estabelecer e fazer cumprir períodos de 
repouso para o pessoal que efetua quartos e 
para as pessoas cujas funções incluem 
tarefas ligadas à segurança física, à 
segurança operacional e à prevenção da 
poluição em conformidade com os n.os 3 a 
13;

Or. en

Justificação

É necessário corrigir o erro na referência aos números aplicáveis.

Alteração 20
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 12
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Diretiva 2008/106/CE
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os requisitos relativos aos períodos de 
repouso estabelecidos nos n.os 4 e 5 podem 
não ser mantidos em situação de 
emergência ou de realização de um 
exercício e noutras condições operacionais 
excecionais. As chamadas, os exercícios de 
incêndio e de evacuação e os exercícios 
prescritos pela legislação nacional e pelos 
instrumentos internacionais devem ser 
efetuados por forma a evitar o mais 
possível perturbar os períodos de repouso e 
a não provocar fadiga.

6. Os requisitos relativos aos períodos de 
repouso estabelecidos nos n.os 4 e 5 podem 
não ser mantidos em situação de 
emergência ou noutras condições 
operacionais excecionais. As chamadas, os 
exercícios de incêndio e de evacuação e os 
exercícios prescritos pela legislação 
nacional e pelos instrumentos 
internacionais devem ser efetuados por 
forma a evitar o mais possível perturbar os 
períodos de repouso e a não provocar 
fadiga.

Or. en

Justificação

O texto da Convenção NFCSQ não contempla a realização de exercícios.

Alteração 21
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 12
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 15 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. Tendo devidamente em conta os 
princípios gerais de proteção da saúde e da 
segurança dos trabalhadores, os 
Estados-Membros podem autorizar ou 
registar convenções coletivas que prevejam 
derrogações às horas de repouso exigidas 
no n.º 4, alínea b), e no n.º 5, desde que o 
período de repouso não seja inferior a 70 
horas por períodos de sete dias. Tais 
derrogações devem respeitar, em 
conformidade com a Diretiva 1999/63/CE,
na medida do possível, as normas 
estabelecidas, mas podem ter em conta 
períodos de repouso mais frequentes ou 
mais longos, ou a concessão de um repouso 

11. As derrogações às horas de repouso 
exigidas nos n.os 4 e 5 para os marítimos 
aos quais seja atribuído o serviço de 
oficial chefe de quarto ou de marítimo da 
mestrança e marinhagem de quarto, bem 
como para aqueles cujas funções incluam 
tarefas ligadas à segurança física, à 
segurança operacional e à prevenção da 
poluição, podem ser autorizadas nos 
termos da Diretiva 1999/63/CE. Tendo 
devidamente em conta os princípios gerais 
de proteção da saúde e da segurança dos 
trabalhadores, os Estados-Membros podem 
estabelecer legislação nacional ou um 
procedimento que habilite a autoridade 
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compensatório e devem igualmente, na 
medida do possível, ter em conta as 
orientações relativas à prevenção da fadiga 
estabelecidas na secção B-VIII/1 do 
Código NFCSQ.

competente a autorizar ou registar 
convenções coletivas que prevejam 
derrogações às horas de repouso exigidas. 
Tais derrogações devem respeitar, na 
medida do possível, as normas 
estabelecidas, mas podem ter em conta 
períodos de descanso mais frequentes ou 
mais longos, ou a concessão de um 
descanso compensatório aos marítimos de 
quarto ou aos marítimos que trabalhem a 
bordo de navios afetos a viagens de curta 
duração. Contudo, a fim de evitar o perigo 
decorrente da fadiga, não são autorizadas 
derrogações ao número mínimo de horas 
de repouso exigido no n.º 4, alínea a), e as 
derrogações às horas de repouso exigidas 
no n.º 4, alínea b), e no n.º 5 devem 
respeitar os limites previstos nos n.os 12 e 
13. Tais derrogações devem igualmente ter 
em conta as orientações relativas à 
prevenção da fadiga estabelecidas na 
secção B-VIII/1 do Código NFCSQ.

Or. en

Justificação

As derrogações possíveis nos termos da Diretiva 2008/106/CE têm de respeitar as 
disposições aplicáveis da Diretiva 1999/63/CE, que aplica um acordo entre os parceiros 
sociais europeus, e é necessário garantir a coerência da legislação da UE. Importa também 
deixar claro que, apesar do imperativo de conceder autonomia aos parceiros sociais a nível 
da UE e a nível nacional, é necessário, para efeitos de prevenção da fadiga, estabelecer 
limites objetivos ao número mínimo de horas de repouso dos marítimos com 
responsabilidades especiais.

Alteração 22
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 12
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 15 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. As derrogações referidas no n.º 11, 
relativas ao período de repouso semanal a 
que se refere o n.º 4, alínea b), não podem 
ser autorizadas durante mais de duas 

12. As derrogações referidas no n.º 11, 
relativas ao período mínimo de repouso 
semanal a que se refere o n.º 4, alínea b), 
não podem ser autorizadas por um período 
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semanas consecutivas. Os intervalos entre 
dois períodos de derrogações a bordo não 
podem ser inferiores ao dobro da duração 
do período de derrogação.

superior a duas semanas consecutivas, sob 
condição de o período mínimo de repouso 
não ser inferior a 70 horas por período de 
7 dias. Além disso, os intervalos entre dois 
períodos de derrogações a bordo não 
podem ser inferiores ao dobro da duração 
do período de derrogação.

Or. en

Justificação

Esta alteração está em sintonia com a alteração 21. Além disso, deve melhorar-se a clareza 
do texto.

Alteração 23
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 12
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 15 – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. No âmbito das eventuais derrogações 
ao n.º 5 referidas no n.º 11, as horas de 
repouso previstas no n.º 4, alínea a), não 
podem ser divididas em mais de três 
períodos, um dos quais com uma duração 
mínima de 6 horas, e nenhum dos dois 
outros períodos pode ter uma duração 
inferior a uma hora. Os intervalos entre 
dois períodos consecutivos de repouso não 
podem exceder 14 horas. As derrogações 
não podem prolongar-se para além de dois 
períodos de 24 horas por período de 7 dias.

13. No âmbito das eventuais derrogações 
ao n.º 5 referidas no n.º 11, o número 
mínimo de horas de repouso por período 
de 24 horas previsto no n.º 4, alínea a), não 
pode ser dividido em mais de três períodos 
de repouso, um dos quais com uma 
duração mínima de 6 horas, e nenhum dos 
dois outros períodos pode ter uma duração 
inferior a uma hora. Os intervalos entre 
dois períodos consecutivos de repouso não 
podem exceder 14 horas. As derrogações 
não podem prolongar-se para além de dois 
períodos de 24 horas por período de 7 dias.

Or. en

Justificação
Esta alteração está em sintonia com as alterações 21 e 22. Além disso, deve melhorar-se a 
clareza do texto.

Alteração 24
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 16
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Diretiva 2008/106/CE
Artigo 25-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Devem ser conferidas competências à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 27.º-A, a fim 
de estabelecer medidas adequadas para 
recolher, armazenar e analisar estas 
informações.

3. Devem ser conferidas competências à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 27.º-A, a fim 
de estabelecer medidas adequadas para 
recolher, armazenar e analisar estas 
informações em conformidade com os 
requisitos em matéria de proteção de 
dados estabelecidos pela legislação da UE 
aplicável. Sempre que possível, as 
informações devem ser comunicadas, 
recolhidas, armazenadas e analisadas em 
formato anónimo, o mesmo se aplicando à 
divulgação dos resultados da análise 
baseada nas mesmas.

Or. en

Justificação

Importa sublinhar a necessidade de respeitar as salvaguardas em matéria de proteção de 
dados.

Alteração 25
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 17
Diretiva 2008/106/CE
Artigo 27.º

Texto da Comissão Alteração

Devem ser conferidas competências à 
Comissão para adotar atos delegados, a fim 
de alterar o anexo V da presente diretiva no 
que respeita ao conteúdo e pormenores 
específicos e relevantes das informações 
que devem ser comunicadas pelos 
Estados-Membros, tendo ao mesmo tempo 
em conta as salvaguardas em matéria de 
proteção de dados, em conformidade com o 
artigo 27.º-A.

Devem ser conferidas competências à 
Comissão para adotar atos delegados, a fim 
de alterar o anexo V da presente diretiva no 
que respeita ao conteúdo e pormenores 
específicos e relevantes das informações 
que devem ser comunicadas pelos 
Estados-Membros, respeitando ao mesmo 
tempo as salvaguardas em matéria de 
proteção de dados estabelecidas pela 
legislação da UE aplicável, em 
conformidade com o artigo 27.º-A.



PA\895268PT.doc 19/19 PE480.883v02-00

PT

Or. en

Justificação

Importa sublinhar a necessidade de respeitar as salvaguardas em matéria de proteção de 
dados.


