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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho que exige aos Estados-Membros que ratifiquem 
ou adiram, no interesse da União, à Convenção Internacional de Hong Kong para a 
Reciclagem Segura e Ecológica dos Navios, de 2009
(15902/2013 – C7-0485/2013 – 2012/0056(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (15902/2013),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1257/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de novembro de 2013, relativo à reciclagem de navios e que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006 e a Diretiva 2009/16/CE1,

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 192.º, n.º°1, e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea v), e 
n.º°8, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C7-0485/2013),

– Tendo em conta o artigo 81.º e o artigo 90.º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar (A7-0000/2014),

1. Aprova a decisão do Conselho relativa à ratificação ou à adesão dos Estados-Membros à 
Convenção Internacional de Hong Kong para a Reciclagem Segura e Ecológica dos 
Navios, de 2009;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.

                                               
1 JO L 330 de 10.12.2013, p. 1. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. A Convenção de Hong Kong

Em 15 de maio de 2009, a Organização Marítima Internacional adotou a Convenção 
Internacional de Hong Kong sobre a Reciclagem Segura e Ecológica dos Navios. Para entrar 
em vigor e começar a produzir efeitos, terá de ser ratificada pelos principais Estados de 
bandeira e recicladores. Em 9 de janeiro de 2014, a Convenção tinha sido assinada por cinco 
Partes e apenas uma tinha entretanto aderido à mesma (Noruega)1. Muitos preveem que a 
Convenção não entrará em vigor antes de 2020.

2. O regulamento da UE relativo à reciclagem de navios

Nos termos do disposto no Regulamento (CE) n.º 1013/2006 relativo a transferências de 
resíduos, a exportação de navios da UE para países não pertencentes à OCDE para reciclagem 
é ilegal. A exportação de resíduos perigosos da UE para países que não são membros da 
OCDE é proibida desde 1998 e, devido às várias matérias perigosas que se encontram a 
bordo, qualquer navio destinado a desmantelamento é considerado resíduo perigoso. 
Infelizmente, a proibição da exportação não está adaptada às especificidades dos navios, pois 
é difícil identificar quando os navios se tornam resíduos. Por esse motivo, a proibição da 
exportação tem-se revelado difícil de aplicar a navios que são resíduos e tem, de facto, sido 
quase sistematicamente ignorada pela comunidade do transporte marítimo desde a sua adoção.

Em 20 de novembro de 2013, o Parlamento Europeu e o Conselho aprovaram o Regulamento 
(UE) n.º 1257/2013 relativo à reciclagem de navios. O objetivo deste regulamento é assegurar 
uma reciclagem ecológica de navios da UE. Além disso, visa facilitar a ratificação da 
Convenção Internacional de Hong Kong para a Reciclagem Segura e Ecológica dos Navios, 
de 2009 («Convenção de Hong Kong»).

Este novo regulamento não é aplicável antes de 31 de dezembro de 2015, mas, o mais tardar, 
até 31 de dezembro de 2018. Se for caso disso, isentará navios da UE do âmbito do 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006 relativo a transferência de resíduos. Como tal, legalizará a 
reciclagem de navios da UE em países que não pertencem à OCDE, desde que realizada em 
estaleiros incluídos numa lista europeia. Para que sejam incluídos nessa lista, os estaleiros têm 
de cumprir normas rigorosas. 

3. E em relação a varar?

É de extrema importância recordar que o legislador da UE, ao adotar o novo regulamento 
relativo à reciclagem de navios, aplicou o seu direito explícito, previsto no artigo 1.º, n.º 2 da 
Convenção de Hong Kong, de tomar medidas mais rigorosas a fim de assegurar uma 

                                               
1 http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-
%202014%20New%20Version.pdf
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reciclagem de navios verdadeiramente segura e ecológica.

Este aspeto reveste-se de especial importância, na medida em que persiste uma controvérsia 
relativamente a varar – o método atualmente predominante de desmantelar navios numa praia 
e nos lodaçais de uma área entremarés. Este método coloca os trabalhadores em grande risco, 
de forma grave e crónica, e é extremamente poluente para o ambiente. Infelizmente, a 
Convenção de Hong Kong não elimina esta prática.

Contudo, o legislador da UE adotou disposições no novo regulamento relativo à reciclagem 
de navios que eliminam claramente da lista europeia estaleiros que praticam o método de 
varar. 

Primeiro, o artigo 13.º do Regulamento (UE) n.º 1257/2013 estabelece vários requisitos para 
os estaleiros de reciclagem de navios que são impossíveis de cumprir numa praia: 

- alínea c), funcionar a partir de estruturas construídas; 
- alínea f), prevenir efeitos adversos para a saúde humana e o ambiente, incluindo 

demonstrando que todas as fugas são controladas, em especial nas zonas entremarés; 
- alínea g), subalínea i), garantir a contenção de todas as matérias perigosas durante todo 

o processo de reciclagem e, além disso, assegurar que as matérias perigosas e os 
resíduos gerados durante o processo de reciclagem apenas são manipulados em solos 
impermeáveis com sistemas de drenagem eficazes; e 

- alínea h), assegurar o rápido acesso dos equipamentos de intervenção de emergência, 
como os equipamentos e veículos de combate a incêndios, ambulâncias e gruas, ao 
navio e a todas as zonas do estaleiro de reciclagem de navios.

Segundo, o regulamento contém quatro salvaguardas para assegurar o cumprimento destes 
critérios:

- Existe uma certificação regular, que inclui inspeções no local por verificadores 
independentes de estaleiros de reciclagem de navios (artigo 15.º, n.º 4);

- A Comissão tem de avaliar os pedidos nos países terceiros antes da sua inclusão na 
lista (artigo 16.º, n.º 1, alínea b)); a inclusão é unicamente válida por um período 
máximo de cinco anos (artigo 16.º, n.º 3), sendo possível a sua renovação sujeita ao 
fornecimento dos elementos comprovativos atualizados (artigo 15.º, n.º 6), a Comissão 
deve retirar da lista os estaleiros de reciclagem em caso de incumprimento ou não 
fornecimento dos elementos comprovativos atualizados aquando do processo de 
renovação (artigo 16.º, n.º 4);

- As ONG podem pedir à Comissão que intervenha em caso de incumprimento dos 
requisitos (artigo 23.º); e

- A Comissão pode enviar inspeções ad hoc (artigo 15.º, n.º 4).

Terceiro, o considerando 7 estabelece explicitamente a intenção do regulador de desviar os 
navios da UE de estaleiros que não respeitam as normas para estaleiros de reciclagem que 
apliquem métodos seguros e ambientalmente corretos de desmantelamento. Afirma, 
igualmente, que os estaleiros de reciclagem de navios situados num país terceiro deverão 
garantir um elevado nível de proteção da saúde humana e do ambiente, que seja globalmente 
equivalente ao previsto na União – caso contrário, não serão incluídos na Lista Europeia.

O desmantelamento de um navio numa praia viola claramente o disposto na 
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Diretiva-Quadro 2008/98/CE relativa aos resíduos. Por conseguinte, varar não pode, de modo 
algum, ser considerado como garantia de um elevado nível de proteção da saúde humana e do 
ambiente, que seja «globalmente equivalente ao previsto na União». Desta forma, o 
legislador, ao legalizar a reciclagem de navios da UE em países não pertencentes à OCDE 
para poder regulamentar eficazmente a sua reciclagem, deixou bem claro que tal só pode 
acontecer em estaleiros adequados.

4. A proposta da Comissão para ratificação da Convenção de Hong Kong

A Comissão, na sua proposta COM(2012)120 final, propôs que todos os Estados-Membros 
fossem obrigados a ratificar a Convenção de Hong Kong a partir da data de entrada em vigor 
no novo regulamento relativo à reciclagem de navios e o mais tardar três anos após a entrada 
em vigor da decisão do Conselho.

5. A decisão do Conselho relativa à ratificação da Convenção de Hong Kong

O Conselho modificou a proposta da Comissão: o projeto de decisão revisto do Conselho já 
não obriga os Estados-Membros a ratificar, autorizando-os simplesmente a fazê-lo – e, 
consequentemente, não estabelece qualquer prazo para a ratificação por parte dos 
Estados-Membros.

Além disso, e muito importante, a decisão do Conselho clarifica explicitamente que apenas 
determinados artigos do regulamento relativo à reciclagem de navios preveem o alinhamento 
pela Convenção: o artigo 5.º, n.º 9 [sic!] para a atualização do inventário de matérias 
perigosas; o artigo 7.º, n.º 2, relativo ao plano de reciclagem do navio; o artigo 10.º, n.os 1 e 2, 
relativos a certificados de inventário; e o artigo 12.º, n.os 1 e 3, relativos ao requisito de os 
navios que arvoram a bandeira de um país terceiro terem a bordo um inventário de matérias 
perigosas.

A decisão do Conselho – e de forma acertada.  – não refere vários outros artigos, nos quais o 
novo regulamento vai além do disposto na Convenção de Hong Kong, tais como, 
nomeadamente: 

- O artigo 13.º, que estabelece os requisitos para a inclusão dos estaleiros de reciclagem 
de navios na Lista Europeia; 

- O artigo 15.º, que determina os elementos comprovativos a serem fornecidos para 
atestar o cumprimento do artigo 13.º, incluindo inspeções regulares no local; 

- O artigo 16.º, relativo ao estabelecimento e atualização da Lista Europeia; 
- O artigo 23.º, que confere o direito de pessoas singulares ou coletivas solicitarem uma 

intervenção em caso de violação do artigo 13.º, em articulação com o artigo 15.º e o 
artigo 16.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento.

6. Devemos aprovar a ratificação da Convenção de Hong Kong, apesar de esta tolerar a 
prática de varar?
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A Convenção de Hong Kong não é satisfatória do ponto de vista da UE – o que motivou o 
novo regulamento da UE relativo à reciclagem de navios a ir claramente mais além, conforme 
explicado supra. No entanto, a Convenção continua a ser uma importante melhoria a nível 
mundial relativamente à situação atual. Como o disposto no novo regulamento relativo à 
reciclagem de navios apenas permite a reciclagem de navios da UE em países não 
pertencentes à OCDE quando forem verdadeiramente seguros e ecológicos, e na medida em 
que a proibição da exportação de matérias perigosas da OCDE para países que não são 
membros desta organização nos termos da Convenção de Basileia se revelou difícil de 
implementar, não há motivos para formular objeções à permissão de os Estados-Membros 
ratificarem a Convenção de Hong Kong, como um passo a nível mundial no sentido de uma 
reciclagem mais segura e mais ecológica de navios não pertencentes à UE.

7. Existe um risco de conflito jurídico no caso de a Convenção de Hong Kong entrar em 
vigor antes da aplicação do novo regulamento relativo à reciclagem de navios?

Como referido anteriormente, o novo regulamento relativo à reciclagem de navios legalizará a 
reciclagem de navios da UE em países que não pertencem à OCDE, desde que realizada em 
estaleiros incluídos numa lista europeia. Este novo regulamento não é aplicável antes de 
31 de dezembro de 2015, mas, o mais tardar, até 31 de dezembro de 2018. 

Existe uma possibilidade teórica de a Convenção de Hong Kong entrar em vigor antes da 
aplicação do novo regulamento (caso este só se aplique na data-limite de 31 de dezembro 
de 2018 e a Convenção de Hong Kong reúna ratificações suficientes até 31 de dezembro 
de 2016). Neste cenário, os Estados-Membros permitiriam o desmantelamento de navios da 
UE em países que não são membros da OCDE (além do mais, em condições que não seriam 
aceitáveis na UE), enquanto as suas exportações ainda seriam proibidas ao abrigo do 
regulamento relativo a transferência de resíduos.

Contudo, face à ratificação muito lenta até ao momento (apenas uma Parte aderiu em quase 
cinco anos) e à exigente condição tripla para a ratificação (pelo menos 15 Estados, 
representando uma frota mercante combinada de, no mínimo, 40 por cento da arqueação bruta 
da marinha mercante mundial e cujo volume anual máximo combinado de reciclagem de 
navios durante os dez anos anteriores não represente menos de três por cento da arqueação 
bruta da marinha mercante combinada dos mesmos Estados), ninguém espera que a 
Convenção entre em vigor antes de 2020. 

E caso, mesmo assim, tal aconteça, o novo regulamento relativo à reciclagem de navios 
contém uma cláusula de reexame no artigo 30.º, que é ativada o mais tardar 18 meses antes da 
entrada em vigor da Convenção de Hong Kong. No cenário altamente improvável da entrada 
em vigor da Convenção de Hong Kong antes da data de aplicação do regulamento relativo à 
reciclagem de navios, o legislador pode antecipar a data de aplicação do novo regulamento, a 
fim de evitar um conflito jurídico.

8. Conclusão
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Em conclusão, o relator recomenda a aprovação da decisão do Conselho que permite aos 
Estados-Membros ratificar ou aderir à Convenção de Hong Kong, como um passo a nível 
mundial no sentido de uma reciclagem mais segura e mais ecológica de navios não 
pertencentes à UE, insistindo simultaneamente que apenas se consegue alcançar uma 
reciclagem verdadeiramente segura e ecológica indo além do disposto na Convenção de Hong 
Kong, conforme aprovado no novo regulamento relativo à reciclagem de navios.


