
PE 400.627/fin/err

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004













2009

Documento de sessão

16.5.2008 A6-0156/2008/err

E R R A T A

ao relatório sobre

o Livro Verde sobre como melhorar as práticas de desmantelamento de navios

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

Johannes Blokland
A6-0156/2008

O n.º 5 é suprimido.

O n.º 9 deve ler-se como se segue:

9. Insta a Comissão a elaborar as necessárias directrizes e mecanismos para que os navios a 
desmantelar e que não cumpram todos os requisitos das convenções internacionais e que, 
consequentemente, não disponham de uma certificação válida emitida por registos 
reconhecidos pela UE, sejam considerados “resíduos”, na acepção da definição constante 
da Directiva 2006/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril de 2006, 
relativa aos resíduos, no sentido de evitar a evasão ao disposto no regulamento relativo às 
transferências de resíduos, a examinar a questão das circunstâncias em que um 
Estado-Membro pode ser considerado "Estado de exportação" ao abrigo deste 
regulamento, incluindo Estados de porto, Estados de pavilhão e Estados com jurisdição 
sobre os armadores e a garantir a retirada serena e segura do mercado dos navios que 
alcançaram o limite da sua ”vida operacional”;

O n.º 12 é dividido em n.° 11-A (novo) e n.° 12, que devem ler-se como se segue:

11-A. Insta os Estados-Membros e a Comissão a executarem o regulamento relativo às 
transferências de resíduos de forma mais eficaz, através de inspecções e de uma 
fiscalização mais rigorosas pelas autoridades portuárias dos Estados-Membros, 
prevendo que os Estados de porto devem dispor de competências para identificar os 
navios "em fim de vida", a gerirem esta lista e reforçarem a fiscalização dos navios 
susceptíveis de desmantelamento; considera que, neste contexto, seria desejável uma 
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célere aprovação da revisão proposta da directiva relativa à inspecção pelo Estado de porto;

12. Insta a Comissão a elaborar e a manter uma lista dos navios cujo abate se verifique com 
probabilidade dentro de alguns anos e a ponderar mecanismos que permitam que esses 
navios sejam considerados “navios em situação de pré-abate”, para os quais seja 
necessário estabelecer um plano de eliminação antes da venda para desmantelamento; 

O n.º 32 deve ler-se como se segue:

32. Congratula-se com a proposta de criação de um fundo de desmantelamento de navios e 
insta a Comissão e os Estados-Membros a projectar de forma resoluta a criação de um 
fundo desse género simultaneamente ao nível da OMI e da UE; a este respeito, insta a 
Comissão a investigar igualmente o mecanismo financeiro disponível, com a participação 
de estaleiros e armadores e incluindo um seguro obrigatório, taxas portuárias, impostos 
sobre navios novos e impostos anuais associados ao registo na OMI, para assegurar uma 
boa reciclagem do ponto de vista ambiental, a partir do momento em que um navio entra 
em serviço, tendo em conta que um navio pode ter mais do que um armador ao longo do 
seu período de vida útil;
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(Diz respeito a todas as versões linguísticas.)


