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PR_COD_1amCom

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 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].



PR\869985PT.doc 3/33 PE464.908v02-00

PT

Í N D I C E

Página

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ...............5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................30



PE464.908v02-00 4/33 PR\869985PT.doc

PT



PR\869985PT.doc 5/33 PE464.908v02-00

PT

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1406/2002 que institui a Agência Europeia da Segurança 
Marítima
(COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2010)0611),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 2 do artigo 100.º do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0343/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo e os pareceres da 
Comissão dos Orçamentos e da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A7-0000/2011),

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu,

1. Adopta em primeira leitura a posição indicada;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a questão se pretender alterar a sua proposta 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A Agência já demonstrou que é 
mais eficiente realizar certas tarefas, 
como os sistemas de vigilância por 
satélite, a nível europeu. Sempre que tal é 
possível, a aplicação destes sistemas em 
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apoio a outros objectivos políticos oferece 
aos Estados-Membros a possibilidade de 
realizar economias nos seus orçamentos 
nacionais e representa uma verdadeira 
mais-valia europeia. 

Or. en

Justificação

À luz da crise económica, é evidente que os orçamentos públicos estão sob pressão a nível 
europeu, nacional e estatal. No entanto, o argumento de que todas e cada uma das 
organizações públicas devem enfrentar um congelamento orçamental faz pouco sentido se o 
investimento num nível puder possibilitar maiores economias noutros níveis do governo. Mais 
especificamente, se a AESM puder utilizar os sistemas de que dispõe para ajudar a 
concretizar objectivos políticos adicionais, graças a um modesto aumento dos seus recursos, 
o efeito prático será uma redução da despesa pública europeia, ao libertar as administrações 
nacionais dessas tarefas.

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 7-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A Agência fornece aos 
Estados-Membros informações 
pormenorizadas sobre os casos de 
poluição por navios para que estes 
possam cumprir as suas responsabilidades 
nos termos da Directiva 2005/35/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1. 
Todavia, a eficácia da aplicação e as 
sanções aplicáveis são muito variáveis, 
apesar da possibilidade de essa poluição 
acabar por afectar outras águas 
nacionais.
1. JO L 255 de 30.9.2005, p. 11 

Or. en

Justificação

A Directiva 2005/35/CE, tal como alterada pela Directiva 2009/123/CE, obriga os 
Estados-Membros a preverem sanções penais por descarga das substâncias poluentes às 
quais a directiva se aplica. Confere também à AESM um papel fundamental no 
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desenvolvimento de soluções técnicas e na prestação de assistência técnica. No entanto, até 
ao momento actual, os Estados-Membros têm demonstrado níveis de entusiasmo muito 
variáveis no cumprimento das suas obrigações. 

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Acontecimentos recentes sublinharam 
os riscos que as actividades de exploração 
e produção offshore de petróleo e gás 
comportam para o transporte marítimo e o 
meio marinho. A utilização da capacidade 
de intervenção da Agência deverá ser 
expressamente alargada ao combate à 
poluição causada por tais actividades. 
Além disso, a Agência deverá assistir a 
Comissão na análise das condições de 
segurança das instalações móveis offshore 
de gás e petróleo com vista a identificar 
eventuais fragilidades, baseando o seu 
contributo nas competências técnicas que 
adquiriu nos domínios da segurança 
marítima, da protecção do transporte 
marítimo, da prevenção da poluição por 
navios e do combate à poluição marinha.

(8) Acontecimentos recentes sublinharam 
os riscos que as actividades de exploração 
e produção offshore de petróleo e gás 
comportam para o transporte marítimo e o 
meio marinho. A utilização da capacidade 
da Agência deverá ser expressamente 
alargada à poluição causada por tais 
actividades. Além disso, a Agência deverá 
assistir a Comissão na análise das 
condições de segurança das instalações 
offshore de gás e petróleo com vista a 
identificar eventuais fragilidades, baseando 
o seu contributo nas competências técnicas 
que adquiriu nos domínios da segurança 
marítima, da protecção do transporte 
marítimo, da prevenção da poluição por 
navios e do combate à poluição marinha. 
Esta função adicional, que oferece valor 
acrescentado europeu graças à utilização 
dos conhecimentos e competências 
especializadas existentes da Agência, 
deverá ser acompanhada de recursos 
financeiros e humanos adequados.

Or. en

Justificação

Embora a AESM ofereça uma solução eficaz em termos de custos devido às competências 
especializadas e sistemas técnicos que possui actualmente, não é realista imaginar que possa 
absorver novas tarefas se não for dotada de recursos adicionais. A aplicação de um 
congelamento orçamental rigoroso poria em risco a capacidade da AESM para cumprir as 
suas responsabilidades actuais em termos de prevenção e combate à poluição por navios.
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Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Em particular, o sistema 
CleanSeaNet da Agência, que 
actualmente é utilizado para fornecer 
provas fotográficas de derrames de 
petróleo por navios, também deveria ser 
utilizado para detectar e registar derrames 
provenientes de instalações offshore.

Or. en

Justificação

Ao proporcionar um sistema de detecção e controlo de derrames de petróleo a nível da UE, a 
AESM permitiu economizar cerca de 20% dos custos em comparação com os sistemas 
nacionais (COM(2011)286). É de esperar que o alargamento deste sistema às instalações 
offshore, incluindo plataformas de petróleo e gás, possa também proporcionar economias nos 
orçamentos nacionais.

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(8-B) Presentemente, as mercadorias 
podem ser transportadas por terra em 
toda a União, sem que sejam sujeitas a 
controlos sistemáticos nas fronteiras 
internas. Em contrapartida, considera-se 
que os navios que se deslocam entre dois 
portos marítimos da União estão a 
realizar viagens internacionais e, como 
tal, são sujeitos a procedimentos 
administrativos complexos. Esta situação 
coloca o modo de transporte mais amigo 
do ambiente numa posição de 
desvantagem competitiva. 
Consequentemente, a Agência deveria 
apoiar os Estados-Membros e a Comissão 
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no sentido de facilitar o transporte 
marítimo de curta distância no âmbito do 
mercado interno da União.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) A União estabeleceu uma estratégia 
global para o transporte marítimo até 2018, 
que inclui o conceito dos serviços 
electrónicos marítimos (e-maritime). Está 
igualmente a criar uma rede de vigilância 
marítima na UE. A Agência dispõe de 
sistemas e aplicações marítimos úteis para 
a concretização destas políticas. Deverá, 
por conseguinte, disponibilizar os sistemas 
e dados existentes aos parceiros 
interessados.

(9) A União estabeleceu uma estratégia 
global para o transporte marítimo até 2018, 
que inclui o conceito dos serviços 
electrónicos marítimos (e-maritime). Está 
igualmente a criar uma rede de vigilância 
marítima na UE. A Agência dispõe de 
sistemas e aplicações marítimos úteis para 
a concretização destas políticas e, em 
particular, para o projecto "Blue Belt" e 
para a integração do SafeSeaNet e do 
Sistema de Informação Fluvial. Deverá, 
por conseguinte, disponibilizar os sistemas 
e dados existentes aos parceiros 
interessados.

Or. en

Justificação

O projecto "Blue Belt" oferece às autoridades aduaneiras a garantia de que um navio que 
declare mercadorias intracomunitárias visitou unicamente portos da UE. Oferece uma 
maneira de reduzir a carga administrativa que recai sobre os transportes marítimos de curta 
distância, mantendo ao mesmo tempo os actuais níveis de controlo. Isto, por sua vez, 
promove a utilização de um modo de transporte menos nocivo para o ambiente do que o 
transporte rodoviário. De igual modo, o facto de permitir que os dados referentes a navios 
que andam no mar e que operam em rios/canais circulem facilmente entre os dois sistemas 
irá reduzir as cargas administrativas.



PE464.908v02-00 10/33 PR\869985PT.doc

PT

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Atendendo à importância de corrigir 
o desequilíbrio competitivo entre 
transporte marítimo e rodoviário, a 
Agência deveria contribuir para a política 
comum de transportes e, em particular, 
utilizar as suas competências 
especializadas e os seus recursos para 
facilitar a criação de um Mar Único 
Europeu.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 9-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(9-B) A fim de contribuir para a criação 
de um Mar Único Europeu e ajudar a 
prevenir e combater a poluição marítima, 
devem ser criadas sinergias entre as 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei, como sejam as guardas costeiras 
nacionais. Para esse efeito, a Comissão 
deveria proceder a um estudo de 
viabilidade de uma Guarda Costeira 
Europeia, tornando claros os custos e os 
benefícios. Este estudo deveria, se 
necessário, ser seguido de uma proposta 
de criação de uma Guarda Costeira 
Europeia.

Or. en

Justificação

Alteração baseada no considerando 11 da Directiva 2005/35/CE relativa à poluição por 
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navios e à introdução de sanções em caso de infracções. 

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Na área do Controlo pelo Estado 
de Porto, a União está a trabalhar em 
estreita colaboração com o Secretariado 
do Memorando de Entendimento de Paris. 
A fim de aumentar a eficiência, a Agência 
e o Secretariado do Memorando de 
Entendimento de Paris deveriam cooperar 
tão estreitamente quanto possível, 
enquanto a Comissão e os 
Estados-Membros deveriam examinar 
todas as opções susceptíveis de 
proporcionar maiores ganhos de 
eficiência.

Or. en

Justificação

Numa época de rigor orçamental, é fundamental evitar a duplicação de estruturas e afectar o 
trabalho ao organismo mais capaz de o realizar com eficiência e eficácia em termos de custo.

Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) As disposições respeitantes aos 
métodos de trabalho da Agência na 
condução das inspecções deverão ser 
adoptadas em conformidade com a 
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.

(14) A fim de adoptar as disposições 
respeitantes aos métodos de trabalho da 
Agência na condução das inspecções, 
dever ser delegado na Comissão poder 
para adoptar actos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. 

Or. en
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Justificação

A proposta da Comissão reflecte o chamado "procedimento de comitologia" previsto pelos 
Tratados antes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. É, portanto, pertinente, actualizar 
as disposições e reconhecer a igualdade de funções dos dois ramos legislativos.

Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 1 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Agência deve proporcionar aos 
Estados-Membros e à Comissão o apoio 
técnico e científico necessário, bem como 
um elevado nível de especialização, a fim 
de os assistir na correcta aplicação da 
legislação da União no domínio da 
segurança marítima, da protecção do 
transporte marítimo e da prevenção da 
poluição por navios, no controlo da sua 
aplicação e na avaliação da eficácia das 
medidas em vigor.

2. A Agência deve proporcionar aos 
Estados-Membros e à Comissão o apoio 
técnico e científico necessário, bem como 
um elevado nível de especialização, a fim 
de os assistir na correcta aplicação da 
legislação da União no domínio da 
segurança marítima, da protecção do 
transporte marítimo e da prevenção da 
poluição marinha, no desenvolvimento de 
um espaço marítimo europeu sem 
barreiras, no controlo da sua aplicação e 
na avaliação da eficácia das medidas em 
vigor.

Or. en

Justificação

A referência à "poluição marinha" corresponde à proposta da Comissão para o n.º 3 do 
artigo 1.º (relativo ao combate à poluição).

Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de garantir a adequada realização 
dos objectivos enunciados no artigo 1.º, a 

1. A fim de garantir a adequada realização 
dos objectivos enunciados no artigo 1.º, a 
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Agência desempenha as funções 
enumeradas no n.º 2, nos domínios da 
segurança marítima, da protecção do 
transporte marítimo, da prevenção da 
poluição por navios e do combate à 
poluição marinha.

Agência desempenha as funções 
enumeradas no n.º 2, nos domínios da 
segurança marítima, da protecção do 
transporte marítimo, da prevenção e do 
combate à poluição marinha.

Or. en

Justificação

Esta formulação está em sintonia com a proposta da Comissão para o n.º 3 do artigo 1.º e 
habilitará a AESM a contribuir para a prevenção da poluição proveniente de outras fontes 
marítimas para além dos navios (nomeadamente plataformas de petróleo e gás).

Alteração 13

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Na prestação de assistência técnica à 
Comissão no exercício das funções de 
controlo que lhe são conferidas nos 
termos do artigo 13.º, n.º 2, da Directiva 
65/2005/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho1;
_____________
1 JO L 310 de 25.11.2005, p. 28. 

Or. en

Justificação

Esta alteração habilitará a AESM a prestar assistência técnica à Comissão no controlo da 
aplicação, pelos Estados-Membros, da directiva relativa ao reforço da segurança nos portos. 
Evidentemente, o papel da AESM limitar-se-ia àqueles aspectos em que possui as 
competências técnicas especializadas pertinentes; a Comissão não ficaria obrigada a pedir 
essa assistência e seria pouco provável que o fizesse se não considerasse que o 
aconselhamento da AESM seria precioso. 
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Alteração 14

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) No desenvolvimento e execução das 
políticas da UE em domínios relacionados 
com as suas funções, como as auto-estradas 
do mar, o espaço marítimo europeu sem 
barreiras, os serviços electrónicos 
marítimos (e-maritime), as vias navegáveis 
interiores, a Directiva-Quadro Estratégia 
Marinha e as alterações climáticas, bem 
como na análise das condições de 
segurança das instalações móveis offshore 
de gás e petróleo;

d) No desenvolvimento e execução das 
políticas da UE em domínios relacionados 
com as suas funções, como as auto-estradas 
do mar, o espaço marítimo europeu sem 
barreiras, o projecto "Blue Belt", os 
serviços electrónicos marítimos (e-
maritime), as vias navegáveis interiores, 
em particular a interoperabilidade entre o 
SafeSeaNet e o Sistema de Informação 
Fluvial, a Directiva-Quadro Estratégia 
Marinha e as alterações climáticas, bem 
como na análise das condições de 
segurança das instalações offshore;

Or. en

Justificação

O projecto "Blue Belt" oferece às autoridades aduaneiras a garantia de que um navio que 
declare mercadorias intracomunitárias visitou unicamente portos da UE. Oferece uma 
maneira de reduzir a carga administrativa que recai sobre os transportes marítimos de curta 
distância, mantendo ao mesmo tempo os actuais níveis de controlo. Isto, por sua vez, 
promove a utilização de um modo de transporte menos nocivo para o ambiente do que o 
transporte rodoviário. De igual modo, o facto de permitir que os dados referentes a navios 
que andam no mar e que operam em rios/canais circulem facilmente entre os dois sistemas 
irá reduzir as cargas administrativas.

Alteração 15

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 2 – n.º 3 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) No apoio ao controlo das 
organizações reconhecidas que cumprem 
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funções de certificação em nome dos 
Estados-Membros em conformidade com 
o disposto no artigo 9.º da Directiva 
2009/15/CE, sem prejuízo dos direitos e 
obrigações do Estado do pavilhão;
________________
1 JO L 131 de 28.05.2009, p. 147

Or. en

Justificação

A AESM já presta ajuda à Comissão no controlo das organizações reconhecidas, o que lhe 
permite ajudar também os Estados-Membros a obter ganhos de eficiência e reduzir a pressão 
sobre os seus orçamentos.

Alteração 16

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1 
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 2.º – n.° 3 – alínea c-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c-A) Na recolha e análise de dados 
relativos às qualificações e emprego dos 
marítimos. Facilitará igualmente a 
criação de uma rede de academias de 
formação marítima da União tendo em 
vista a partilha das melhores práticas no 
domínio da formação dos marítimos.

Or. en

Justificação

É importante que a Europa continue a atrair novos marítimos altamente qualificados que 
possam substituir a geração que está prestes a entrar na reforma. A AESM poderá 
desempenhar um valioso papel de apoio no sentido de garantir a partilha de boas práticas 
entre as diferentes academias. Além disso, também poderia recolher dados à escala europeia 
que seriam de utilidade para a elaboração de políticas.
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Alteração 17

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 2 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No domínio da investigação de 
acidentes marítimos, nos termos da 
Directiva 2009/18/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, a Agência deve 
prestar apoio aos Estados-Membros na 
condução dos inquéritos a acidentes 
marítimos graves e proceder à análise dos 
relatórios dos inquéritos a acidentes com 
vista a identificar o valor acrescentado para 
a UE em termos de ensinamentos a reter;

b) No domínio da investigação de 
acidentes marítimos, nos termos da 
Directiva 2009/18/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, a Agência deve 
prestar apoio aos Estados-Membros na 
condução dos inquéritos a acidentes 
marítimos graves e proceder à análise dos 
relatórios dos inquéritos a acidentes com 
vista a identificar o valor acrescentado para 
a UE em termos de ensinamentos a reter; 
Além disso, a Agência deve ser convidada 
a acompanhar os Estados-Membros nas 
investigações de incidentes que afectem 
instalações offshore.

Or. en

Justificação

Tendo em conta as demais alterações que alargam o mandato da AESM às instalações 
offshore, seria desejável que a Agência observasse as investigações de acidentes levadas a 
cabo pelos Estados-Membros por forma a contribuir para o desenvolvimento de melhores 
práticas europeias neste domínio.

Alteração 18

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 2 – n.º 4, alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Relativamente aos derrames de 
petróleo de instalações offshore, a 
Agência prestará assistência aos 
Estados-Membros e à Comissão, 
utilizando o seu serviço CleanSeaNet para 
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controlar a dimensão e o impacto 
ambiental desses derrames;

Or. en

Justificação

Dado que o CleanSeaNet é um sistema que já existe e deu provas da sua eficácia, oferece 
uma resposta altamente eficaz em termos de custos às crescentes preocupações relacionadas 
com os riscos da exploração offshore, após a catástrofe causada pela plataforma Deepwater 
Horizon no Golfo do México.

Alteração 19

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os métodos de trabalho da Agência na 
condução das inspecções referidas no n.º 1 
devem obedecer às disposições adoptadas 
mediante o procedimento previsto no n.º 2 
do artigo 23.º.

2. Os métodos de trabalho da Agência na 
condução das inspecções referidas no n.º 1 
devem obedecer às disposições adoptadas 
mediante o procedimento previsto no n.º 1 
do artigo 23.º. 

Or. en

Justificação

Era necessário que a alteração tivesse em conta a entrada em vigor do Tratado de Lisboa e a 
substituição dos antigos procedimentos de comitologia por actos delegados e medidas de 
execução.

Alteração 20

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-A
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

3-A) No artigo 11.º, n.º 1, o segundo 
parágrafo é alterado do seguinte modo:
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Os membros do Conselho de 
Administração são nomeados com base 
no respectivo grau de experiência e 
especialização no domínio da segurança 
marítima, da protecção do transporte 
marítimo, da prevenção da […] e do 
combate à poluição marinha. Além disso, 
deverão possuir experiência e 
competências especializadas em matéria 
de gestão financeira e geral, 
administração e políticas de igualdade de 
género.

Or. en

Justificação

A alteração alarga o campo de especialização à poluição marinha (em vez da poluição 
causada por navios) para atender às preocupações relacionadas com as plataformas de 
petróleo e gás. Acrescenta também competências em matéria de gestão que não são menos 
importantes do que as competências técnicas, tendo em conta as responsabilidades do 
Conselho de Administração.

Alteração 21

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-A
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 11 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

3-A) No artigo 11.º, o n.º 4 é alterado do 
seguinte modo:
Se for caso disso, a participação de 
representantes de países terceiros e as 
respectivas condições serão estabelecidas 
nas regras a que se refere o n.º 2 do 
artigo 17.º. Essa participação não deverá 
afectar a proporção de votos dos 
representantes da Comissão no Conselho 
de Administração.

Or. en
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Justificação

Nos casos em que o legislador tenha dado aos representantes da Comissão uma minoria de 
bloqueio para decisões sobre matérias muito importantes (como a adopção do programa de 
trabalho), isso não deve ser alterado sem a prévia autorização do Parlamento e do Conselho. 
Caso se pretendesse dar direitos de voto a países terceiros, não seria necessário aumentar o 
número de representantes da Comissão; seria preferível ajustar um sistema de votos 
ponderados. (Cf. alteração 22 apresentada ao artigo 14.º)

Alteração 22

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3-B
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 14 – n.º 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

3-B) No artigo 14.º, n.º 2, o primeiro 
parágrafo é alterado do seguinte modo:
2. Cada representante dos 
Estados-Membros disporá de uma 
percentagem igual de 75 por cento da 
totalidade dos votos. Cada representante 
da Comissão disporá de uma percentagem 
igual de 25 por cento da totalidade dos 
votos. O director executivo da Agência 
não participa na votação.

Or. en

Justificação

Quando o Conselho de Administração tinha 15 representantes dos Estados-Membros, uma 
maioria de quatro quintos dos votos para a nomeação do Director Executivo carecia do 
apoio da Comissão. Agora, com 27 Estados-Membros, isso já não acontece. O equilíbrio 
institucional não deveria ser alterado por alargamentos anteriores ou futuros. Por essa 
razão, afigura-se desejável uma solução estrutural que envolva votos ponderados. 

Alteração 23

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 15 – n.º 2 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração

a) Preparar a estratégia plurianual da 
Agência e apresentá-la ao Conselho de 
Administração, após consulta da Comissão, 
pelo menos oito semanas antes da reunião 
em causa do Conselho;

a) Preparar a estratégia plurianual da 
Agência e apresentá-la ao Conselho de 
Administração, após consulta e da 
Comissão e da comissão responsável do 
Parlamento Europeu, pelo menos oito 
semanas antes da reunião em causa do 
Conselho;

Or. en

Justificação

De acordo com o princípio da neutralidade da linguagem em relação ao género, é preferível 
manter a utilização dos pronomes do regulamento existente. Acresce que isso é coerente com 
a proposta da Comissão para o n.º 2 do artigo 16.º. Tendo em conta a importância da 
estratégia plurianual, por motivos de equilíbrio institucional, o Parlamento deverá ter 
alguma participação juntamente com os representantes dos Estados-Membros (no Conselho 
da Administração) e da Comissão.

Alteração 24

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 15 – n.º 2 – alínea a-a)

Texto da Comissão Alteração

a-a) Preparar o plano plurianual da 
Agência em matéria de política de pessoal 
e apresentá-lo ao Conselho de 
Administração, após consulta da Comissão;

a-a) Preparar o plano plurianual da 
Agência em matéria de política de pessoal 
e apresentá-lo ao Conselho de 
Administração, após consulta da Comissão 
e da comissão responsável do Parlamento 
Europeu;

Or. en

Justificação

De acordo com o princípio da neutralidade da linguagem em relação ao género, é preferível 
manter a utilização dos pronomes do regulamento existente. Acresce que isso é coerente com 
a proposta da Comissão para o n.º 2 do artigo 16.º. Tendo em conta a importância da 
estratégia plurianual, por motivos de equilíbrio institucional, o Parlamento deverá ter 
alguma participação juntamente com os representantes dos Estados-Membros (no Conselho 
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da Administração) e da Comissão.

Alteração 25

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 15 – n.º 2 – alínea a-b)

Texto da Comissão Alteração

a-b) Preparar o programa de trabalho anual 
da Agência, bem o plano detalhado das 
actividades da Agência no domínio da 
preparação e do combate à poluição, e 
apresentá-los ao Conselho de 
Administração, após consulta da Comissão, 
pelo menos oito semanas antes da reunião 
em causa do Conselho. Deve também 
responder a todos os pedidos de assistência 
dos Estados-Membros, nos termos do n.º 2, 
alínea c), do artigo 10.º;

(Não se aplica á versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

A mesma justificação das alterações às alíneas a) e a-a) no que respeita à neutralidade da 
linguagem em termos de género. Não se afigura necessário prever um papel parlamentar 
específico na preparação do programa de trabalho anual, se bem que a comissão 
parlamentar responsável continue a convidar os directores da Agência para as suas reuniões 
pelo que haverá a possibilidade de discutir prioridades e indicadores de desempenho.

Alteração 26

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4 
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 15 - n. º 2 - alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Decidir da realização das inspecções 
previstas no artigo 3.º, após consulta da 
Comissão e em conformidade com os 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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requisitos previstos no mesmo artigo. O 
directo executivo deve cooperar 
estreitamente com a Comissão na 
preparação das disposições referidas no 
n.º 2 do artigo 3.º;

Or. en

Justificação

A mesma justificação das alterações às alíneas a) e a-a) do n.o 2 no que respeita à 
neutralidade da linguagem em termos de género. 

Alteração 27

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 16 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O director executivo é nomeado e 
demitido pelo Conselho de Administração. 
A nomeação é efectuada para um período 
de cinco anos, em função do mérito e da 
capacidade comprovada de administração e 
de gestão, bem como da competência e 
experiência nos domínios da segurança 
marítima, da protecção do transporte 
marítimo, da prevenção da poluição por 
navios e do combate à poluição marinha, 
com base numa lista de candidatos 
propostos pela Comissão. Antes da sua 
nomeação, o candidato seleccionado pelo 
Conselho de Administração pode ser 
convidado a fazer uma declaração perante 
a comissão competente do Parlamento 
Europeu e a responder às perguntas dos 
respectivos membros. O Conselho de 
Administração toma a sua decisão por 
maioria de quatro quintos de todos os 
membros com direito de voto.

1. O director executivo é nomeado e 
demitido pelo Conselho de Administração. 
A nomeação é efectuada para um período 
de cinco anos, em função do mérito e da 
capacidade comprovada de administração e 
de gestão, incluindo no domínio da 
política de igualdade de género, bem 
como da competência e experiência nos 
domínios da segurança marítima, da 
protecção do transporte marítimo, da 
prevenção da poluição e do combate à 
poluição marinha, com base numa lista de 
candidatos propostos pela Comissão. Antes 
da sua nomeação, o candidato seleccionado 
pelo Conselho de Administração pode ser 
convidado a fazer uma declaração perante 
a comissão competente do Parlamento 
Europeu e a responder às perguntas dos 
respectivos membros. O Conselho de 
Administração toma a sua decisão por 
maioria de quatro quintos de todos os 
membros com direito de voto.
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Or. en

Justificação

Tendo em conta o alargamento do papel da AESM para se ocupar dos riscos de poluição 
provenientes de instalações de petróleo e gás, convém incluir a posse de competências 
especializadas nesta matéria entre os factores a ter em consideração na selecção de um novo 
Director Executivo. De igual modo, a preocupação crescente relativamente à falta de 
equilíbrio em termos de género nas categorias superiores do sector público obriga a que se 
acrescente uma referência específica a este aspecto.

Alteração 28

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5 
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 16 – n.° 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os chefes de departamento devem ser 
nomeados em função do seu mérito e da 
sua comprovada capacidade de 
administração e de gestão, bem como da 
sua competência profissional e experiência 
nos domínios da segurança marítima, da 
protecção do transporte marítimo, da 
prevenção da poluição por navios e do 
combate à poluição marinha. Os chefes de 
departamento são nomeados e demitidos 
pelo director executivo, após parecer 
favorável do Conselho de Administração.

4. Os chefes de departamento devem ser 
nomeados em função do seu mérito e da 
sua comprovada capacidade de 
administração e de gestão, incluindo no 
domínio da política de igualdade de 
género, da sua competência profissional e 
experiência nos domínios da segurança 
marítima, da protecção do transporte 
marítimo, da prevenção e do combate à 
poluição marinha. Os chefes de 
departamento são nomeados e demitidos 
pelo director executivo, após parecer 
favorável do Conselho de Administração.

Or. en

Justificação

É importante que tanto o Director Executivo como os chefes de Departamento possuam a 
experiência necessária para construir uma organização diversa que recruta e gere pessoal de 
forma não discriminatória. Principalmente tendo em conta as actuais pressões orçamentais, 
não se pode aceitar qualquer falha no recrutamento e retenção dos melhores talentos 
possíveis.
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Alteração 29

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7-A
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A No prazo de um ano após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
estudo de viabilidade da criação de uma 
Guarda Costeira Europeia, tornando 
claros os custos e benefícios.
O relatório é acompanhado, se for caso 
disso, de uma proposta legislativa.

Or. en

Justificação

O artigo 11.º da Directiva 2005/35/CE relativa à poluição por navios e à introdução de 
sanções em caso de infracções exigia que a Comissão apresentasse um estudo de viabilidade 
da criação de uma guarda costeira europeia até ao final de 2006. Não obstante os repetidos 
lembretes do Parlamento, a Comissão não cumpriu essa obrigação. Convém que fique claro 
que a credibilidade da Comissão quando interpõe processos de infracção contra 
Estados-Membros fica comprometida, caso considere que é livre para decidir quais os 
requisitos legislativos que deve ou não cumprir. 

Alteração 30

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7-A
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-B
 No prazo de [três] anos após a entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre o modo como a AESM cumpriu as 
responsabilidades adicionais que lhe 
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foram conferidas pelo presente 
regulamento e a necessidade de alargar 
ainda mais os seus objectivos ou tarefas. 
Em particular, esse relatório deve incluir:
a) uma actualização dos progressos 
realizados em termos de integração e 
garantia da compatibilidade mútua do 
Sistema de Informação Fluvial e o 
SafeSeaNet;
b) uma análise dos ganhos de eficácia 
obtidos graças ao reforço da integração 
da Agência e do Memorando de 
Entendimento de Paris;
c) uma análise dos custos e benefícios 
resultantes do facto de a AESM realizar 
inspecções de instalações offshore como 
uma "supervisão independente de uma 
parte terceira"; 
d) informação sobre a eficácia e 
coerência da aplicação da Directiva 
2005/35/CE pelos Estados-Membros e 
dados estatísticos circunstanciados sobre 
as sanções aplicadas.
O relatório é acompanhado, se for caso 
disso, de uma proposta legislativa.

Or. en

Justificação

Importa prever um ponto para a realização de uma análise do modo como o regulamento 
revisto está a funcionar e se será pertinente proceder a novos ajustamentos.

Alteração 31

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8 
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 23 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão poderá adoptar actos 
delegados, em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
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(COSS), instituído pelo artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 2099/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

da União Europeia, no que respeita aos 
métodos de trabalho operacionais da 
Agência para a realização das inspecções 
a que se refere o artigo 3.º, n.º 1. 

Or. en

Justificação

Actualização para ter em conta a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. O relatório Szájer 
(aprovado pelo Plenário em 5 de Maio de 2010) afirma que o Parlamento deve estar em pé 
de igualdade com o Conselho relativamente a todos os aspectos do poder de delegação 
legislativa. Além disso, solicita a harmonização da legislação existente por forma a reflectir 
as disposições do novo Tratado. 

Alteração 32

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8 
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 23 – n.° 2 

Texto da Comissão Alteração

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.

2. No que respeita aos actos delegados 
referidos no presente artigo, são 
aplicáveis os procedimentos previstos nos 
artigos 23.º-A, 23.º-B e 23.º-C.

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. É conferido à Comissão o poder de 
adoptar os actos delegados referidos no 
artigo 23.°, n.° 1, por um período de 5 
anos a contar de [entrada em vigor da 
presente directiva]. A Comissão apresenta 
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um relatório relativo aos poderes 
delegados o mais tardar seis meses antes 
do final daquele período de cinco anos. A 
delegação de poderes é renovada 
automaticamente por períodos de igual 
duração, salvo se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho a revogarem ao abrigo do 
artigo 23.º-B.
2. Sempre que adoptar um acto delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
3. O poder de adoptar actos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas nos artigos 23º.-B 
e 23.º-C.

Or. en

Justificação

Esta alteração e as duas que se seguem adoptam a mesma abordagem do relatório Sterckx 
sobre as formalidades de declaração (Directiva 2010/65/UE). Numa fase posterior, as 
alterações relativas os actos delegados serão harmonizadas com o Entendimento Comum 
sobre actos delegados. 

Alteração 34

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. A delegação de poderes prevista no 
artigo 23.º pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho.
2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir se 
revoga a delegação de poderes procura 
informar a outra instituição e a Comissão 
num prazo razoável antes de tomar uma 
decisão final, indicando os poderes 
delegados que podem ser objecto de 
revogação e os eventuais motivos da 
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mesma.
3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados.
Produz efeitos imediatamente ou numa 
data posterior especificada na decisão. A 
decisão de revogação não prejudica a 
validade dos actos delegados em vigor. É 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 1406/2002
Artigo 23-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação.
Por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho, esse prazo é prorrogado por 
dois meses.
2. Se, no termo do prazo inicial de dois 
meses ou, se aplicável, do prazo 
prorrogado, nem o Parlamento Europeu 
nem o Conselho tiverem formulado 
objecções ao acto delegado, este é 
publicado no Jornal Oficial da União 
Europeia e entra em vigor na data nele 
prevista.
O acto delegado pode ser publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entrar 
em vigor antes do termo do prazo inicial 
de dois meses ou, se aplicável, do prazo 
prorrogado se tanto o Parlamento 
Europeu como o Conselho informarem a 
Comissão de que não tencionam formular 
objecções.
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3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objecções ao acto 
delegado, este não entra em vigor. A 
instituição que formular objecções ao acto 
delegado expõe os motivos das mesmas.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

INTRODUÇÃO

A AESM foi criada como resposta à poluição provocada pelo naufrágio do petroleiro "Erika". 
Começou a funcionar em Março de 2003. O regulamento que a institui foi alterado três vezes. 
Esta revisão mais recente deverá visar alterações duradouras, mesmo que seja necessário mais 
tempo para negociar a legislação.

A PROPOSTA DA COMISSÃO

A proposta da Comissão tem por base a consulta feita em 2008 às partes interessadas da 
AESM, uma avaliação externa e uma avaliação de impacto por parte da Comissão. Reflecte 
igualmente a estratégia quinquenal da AESM, aprovada pelo seu Conselho de Administração 
(no qual estão representados todos os Estados-Membros. A Comissão também publicou um 
relatório (COM(2011)286) em que demonstra que um sistema de detecção e controlo de 
derrames de petróleo da UE reduz os custos em cerca de 20% em comparação com os 
sistemas nacionais.

Já foram atribuídas à AESM novas tarefas como resultado da implementação do terceiro 
pacote de segurança marítima. A Agência concluiu uma série de "contratos de disponibilidade 
permanente (stand-by) de navios de resposta a derrames de petróleo" com operadores 
privados que se comprometem, em caso de emergência, a alterar a sua actividade regular para 
modo de resposta a poluição. A proposta da Comissão esclareceria que esses navios também 
poderiam ser utilizados no combate à poluição proveniente de outras origens, incluindo 
plataformas petrolíferas.
A Noruega e a Islândia são os únicos países terceiros que participam na AESM. A Comissão 
recomenda o alargamento da possibilidade de assistência técnica aos países candidatos à 
adesão, aos parceiros da Vizinhança Europeia e aos países que integram o Memorando de 
Entendimento de Paris. 

POSIÇÕES ANTERIORES DO PARLAMENTO 

O Parlamento já definiu uma posição relativamente a uma série de possíveis tarefas adicionais 
para a AESM:

 o Relatório de Grandes Pascual sobre a poluição por navios e a introdução de sanções 
em caso de infracções salientou a necessidade de os Estados-Membros assegurarem 
uma prevenção eficaz da poluição causada por navios;

 o Relatório Wortmann-Kool sobre poluição por navios apelou a uma proposta da 
Comissão com vista à criação de uma Guarda Costeira Europeia comum;

 o Relatório Sterckx sobre as formalidades de declaração exigidas aos navios afirmou 
que "a criação de um espaço europeu de transporte marítimo sem barreiras exigia uma 
cooperação estreita [.] nos domínios dos serviços aduaneiros, saúde pública e 
transportes." Sugeriu igualmente que a Comissão considerasse qual o possível grau de 
integração da SafeSeaNet com o Sistema de Informação Fluvial;

 o Relatório Meissner sobre uma Política Marítima Integrada instou a Comissão a 
alargar o mandato da AESM em matéria de inspecções de segurança das plataformas 
em alto mar e de limpeza de derrames de petróleo. Considerou igualmente "que existe 
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um grande potencial para associar mais estreitamente a AESM à vigilância das zonas 
costeiras e apoiar, de modo acrescido, os Estados-Membros na detecção da poluição 
marinha".

Na sua Resolução de 7.10.2010, o Parlamento considera que o mandato da AESM "deverá ser 
alargado dos navios para as instalações offshore e apela a que quaisquer novas atribuições 
deste tipo sejam reflectidas no orçamento e no número de pessoal da AESM;".

POSIÇÕES ANTERIORES DO CONSELHO

Também o Conselho já adoptou várias conclusões relevantes, designadamente em 2-3 de 
Dezembro de 2010, quando convidou a Comissão a avaliar "qual a forma de melhor utilizar os 
instrumentos/capacidades existentes na UE no domínio da protecção civil, resposta a 
emergências e segurança marítima também no sector do petróleo e do gás offshore". No 
decurso da mesma reunião, os Ministros dos Transportes apelaram a uma integração plena dos 
transportes por vias navegáveis nas cadeias de transporte e logística da UE. Em especial 
"apoiaram o plano da Comissão no sentido do lançamento de um projecto-piloto, em 
colaboração com as autoridades dos Estados-Membros e da AESM, com vista ao 
aperfeiçoamento do projecto «Blue Belt»".

TAREFAS ADICIONAIS PARA A AESM
De um modo geral, reconhece-se que a AESM é uma organização eficaz e funcional que 
oferece aos Estados-Membros poupanças consideráveis operando a nível europeu com as 
economias de escala que gera. Uma parte importante do seu trabalho envolve aconselhamento 
à Comissão e/ou aos Estados-Membros. 
Existe espaço para alargar as actividades da AESM, de modo a que a experiência e os serviços 
técnicos que possui possam ser aplicados a uma maior variedade de políticas. Mais 
especificamente, os seus sistemas de controlo do tráfego poderão contribuir para a criação de 
um espaço marítimo europeu sem barreiras, possibilitando assim o transporte marítimo de 
mercadorias e passageiros entre Estados-Membros sem mais formalidades do que as aplicadas 
ao transporte rodoviário. Isto evitaria uma distorção da concorrência a favor do modo menos 
ecológico. De modo semelhante, a AESM aconselharia a Comissão sobre a maneira de 
reforçar a compatibilidade mútua do SafeSeaNet e do Sistema de Informação Fluvial de modo 
a reduzir os custos administrativos.

Embora o relator não proponha a criação de uma guarda costeira europeia, é extremamente 
lamentável que a Comissão não tenha realizado o estudo exigido pela Directiva 2005/35/CE. 
Convém recordar à Comissão que também ela está vinculada à legislação europeia.
O esclarecimento de que os navios de resposta permanente a derrames de petróleo também 
podem ser utilizados em caso de poluição marinha provocada por plataformas petrolíferas 
parece constituir uma opção eficaz e rentável. A AESM já faz a fiscalização do cumprimento 
dos requisitos da UE por parte das sociedades de classificação em matéria de transporte 
marítimo. Algumas dessas sociedades trabalham também com instalações offshore de petróleo 
e gás. O regulamento alterado da AESM deve valorizar as suas competências técnicas para 
poder dar assistência à Comissão e aos Estados-Membros no que se refere à prevenção da 
poluição nas instalações offshore de petróleo e de gás e ao desenvolvimento de requisitos e 
orientações em matéria de licenciamento da exploração e produção de petróleo e gás. Este 
regulamento deve ainda prever o reforço do papel de sistemas existentes como o CleanSeaNet 
e o sistema de detecção electrónica, e alargar as competências de inspecção da AESM e 



PE464.908v02-00 32/33 PR\869985PT.doc

PT

avaliar o seu potencial de desempenho de funções de auditoria independente em matéria de 
licenciamento.

A AESM também deverá aconselhar a Comissão e os Estados-Membros sobre a formação e 
certificação dos marítimos. Um dos objectivos partilhados desde há muito pelas Instituições 
é tornar os empregos marítimos mais apelativos para os cidadãos da UE. A AESM já está a 
prestar assistência à Comissão através de um estudo do impacto na aplicação da Convenção 
sobre o Trabalho Marítimo através da legislação da UE. Estaria também habilitada a prestar 
assistência na aplicação do próximo Pacote Social Marítimo. Além disso, a AESM deverá 
facilitar o funcionamento de uma rede de academias de formação marítima para que partilhe 
as melhores práticas e assegure normas elevadas.

Actualmente, a AESM actua em nome da Comissão apenas na verificação dos pré-requisitos 
relativos ao reconhecimento das Organizações Reconhecidas. Estas fiscalizações dizem 
respeito aos requisitos relativos às convenções internacionais. Envolvem por isso quase 
precisamente as mesmas questões que são avaliadas pelos Estados-Membros. Caso a AESM 
seja também incumbida da realização auditorias em seu nome, obter-se-iam economias de 
escala. Não seriam excluídos requisitos nacionais adicionais;

No que respeita ao controlo do Estado do porto, o Secretariado do Memorando de 
Entendimento de Paris é uma entidade distinta que abrange a Rússia e o Canadá, bem como a 
UE, mas a AESM contribui substancialmente para o seu trabalho. Uma redistribuição das 
tarefas ou uma eventual fusão poderiam conduzir a ganhos significativos em termos de 
eficiência;
Afigura-se altamente desejável dar à AESM maior margem de manobra para ajudar os países 
vizinhos a reduzir os riscos de poluição. Existem poucas dúvidas de que, caso ocorresse um 
incidente envolvendo poluição, por exemplo, no Sul do Mediterrâneo, algum do petróleo 
acabaria em águas da UE. Neste caso, prevenir é claramente melhor do que remediar. A 
adaptação do Regulamento de modo a tornar explícito que a AESM pode prestar assistência à 
Comissão e aos Estados-Membros em organismos regionais que dão resposta à poluição 
marinha (p. ex., as Convenções de Helsínquia e de Barcelona) tem benefícios em termos de 
segurança e transparência jurídicas.

ASPECTOS RELATIVOS À GOVERNAÇÃO

Conforme é reconhecido pela proposta da Comissão, há um potencial conflito de interesses 
para os representantes dos Estados-Membros no Conselho de Administração no que respeita à 
política de determinação das visitas de AESM, uma vez que são eles que determinam as 
regras de acordo com as quais a sua própria organização será inspeccionada. Todavia, em vez 
de permitir que os métodos de trabalho operacional da Agência no domínio das inspecções 
sejam adoptados de acordo com o procedimento de comitologia, devem ser utilizados os 
"actos delegados" previstos pelo Tratado de Lisboa. 
Acresce ainda que o alargamento da UE alterou o equilíbrio entre o número de representantes 
dos Estados-Membros e os da Comissão. Com 27 Estados-Membros, em vez de 15, é, em 
teoria, possível que um director seja nomeado ou demitido contra a vontade dos 
representantes da Comissão. Com um sistema de votos ponderados manter-se-ia o equilíbrio 
institucional a longo prazo.
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INCIDÊNCIA ORÇAMENTAL

Fica claro que, se o trabalho for feito uma só vez pela AESM em vez de ser feito em cada 
administração nacional, o custo para o contribuinte europeu será reduzido, e será criado um 
verdadeiro valor acrescentado europeu. Este facto já foi demonstrado pelos sistemas de 
vigilância marítima da AESM. A utilização destes sistemas para fornecer informações úteis a 
outros domínios estratégicos será provavelmente muito mais rentável do que a criação de 
sistemas autónomos.
As tarefas adicionais da AESM devem ter expressão concreta no seu orçamento e no seu 
pessoal. Caso contrário, estar-se-ia a comprometer a sua função primordial de melhoria da 
segurança marítima.


