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Alteração 1

Proposta de diretiva
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativa aos meios portuários de receção de 
resíduos provenientes dos navios e que 
revoga a Diretiva 2000/59/CE e altera a 
Diretiva 2009/16/CE e a Diretiva 
2010/65/UE

relativa aos meios portuários de receção de 
resíduos provenientes dos navios e que 
revoga a Diretiva 2000/59/CE e altera a 
Diretiva 2005/35/CE, a Diretiva 
2009/16/CE e a Diretiva 2010/65/UE

(alteração relacionada com a alteração ao artigo 20.º-A (novo), que propõe alterar a 
definição de substâncias poluentes na diretiva relativa à poluição por navios.)

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O Objetivo de 
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Desenvolvimento Sustentável 14, das 
Nações Unidas, chama a atenção para as 
ameaças de fenómenos como a poluição 
marinha, a poluição por nutrientes, o 
esgotamento dos recursos e as alterações 
climáticas, todos eles causados 
essencialmente pela atividade humana. 
Essas ameaças exercem maior pressão 
sobre os sistemas ambientais, como a 
biodiversidade e as infraestruturas 
naturais, criando simultaneamente 
problemas socioeconómicos à escala 
mundial, que acarretam, entre outros, 
riscos financeiros e riscos para a saúde e 
a segurança. A União Europeia deve 
envidar esforços no sentido de proteger as 
espécies marinhas e de apoiar as pessoas 
que dependem dos oceanos, seja por 
questões de emprego, de recursos ou de 
lazer. 

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Nas últimas duas décadas, a 
Convenção MARPOL e os seus anexos 
sofreram alterações importantes que 
instituem normas mais estritas e proibições 
de descarregar no mar os resíduos 
provenientes dos navios.

(4) Nas últimas duas décadas, a 
Convenção MARPOL e os seus anexos 
sofreram alterações importantes que 
instituem normas mais estritas para a 
entrega de resíduos e proibições de 
descarregar no mar os resíduos 
provenientes dos navios.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Contudo, a União deve continuar a 
trabalhar a nível da Organização 
Marítima Internacional (OMI) no que diz 
respeito às proibições de descarga de 
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águas residuais de depuração em circuito 
aberto e de determinados resíduos da 
carga, por forma a definir regras que 
sejam tão rigorosas para os navios de mar 
como para os navios que transitem nas 
vias navegáveis interiores da União.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Os Estados-Membros devem ser 
incentivados a proibir a descarga de 
águas residuais de depuração em circuito 
aberto e de determinados resíduos de 
carga nas suas águas territoriais.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-C) O objetivo principal da diretiva é 
prevenir as descargas de resíduos dos 
navios no mar. Por conseguinte, os 
resíduos dos trabalhos de reparação e os 
sedimentos provenientes da limpeza ou da 
reparação dos tanques de lastro não 
devem ser abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da diretiva, uma vez que são 
sempre descarregados em terra, quando o 
navio está atracado ou em doca seca. 
Esses resíduos e sedimentos são 
regulamentados, respetivamente, pela 
legislação da UE em matéria de resíduos e 
pela Convenção da OMI relativa à gestão 
das águas de lastro.

Alteração 7

Proposta de diretiva
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Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Apesar destes desenvolvimentos 
regulamentares, as descargas de resíduos 
no mar continuam a verificar-se. Isso deve-
se a um conjunto de fatores, a saber, nem 
sempre existem meios portuários de 
receção adequados nos portos, a aplicação 
da legislação é frequentemente insuficiente 
e existe falta de incentivos para entregar os 
resíduos em terra.

(7) Apesar destes desenvolvimentos 
regulamentares, as descargas de resíduos 
no mar continuam a verificar-se, com 
enormes custos ambientais, sociais e 
económicos. Isso deve-se a um conjunto de 
fatores, a saber, nem sempre existem meios 
portuários de receção adequados nos 
portos, a aplicação da legislação é 
frequentemente insuficiente e existe falta 
de incentivos para entregar os resíduos em 
terra.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Apesar das melhorias registadas, 
ainda são desperdiçados muitos 
alimentos, nomeadamente em navios de 
cruzeiro. A gestão dos resíduos 
alimentares continua a ser um domínio 
em que é necessário desenvolver práticas 
de recolha separada e de reutilização.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) Importa saudar as iniciativas do 
setor da pesca tendentes a reduzir os 
resíduos resultantes da pesca ou a 
recuperar resíduos de plástico, incluindo 
artes de pesca perdidas.

Alteração 10

Proposta de diretiva
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Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Desde a sua entrada em vigor, a 
Diretiva 2000/59/CE contribuiu para 
aumentar os volumes de resíduos entregues 
em meios portuários de receção, pelo que 
tem sido fundamental para reduzir as 
descargas de resíduos no mar, como 
revelou a avaliação REFIT da diretiva.

(8) Por força da Diretiva 2000/59/CE, 
todos os navios que fazem escala em 
portos europeus têm já de contribuir para 
os custos dos meios portuários de receção, 
independentemente da utilização efetiva 
dos meios existentes. Como tal, desde a 
sua entrada em vigor, a Diretiva 
2000/59/CE contribuiu para aumentar os 
volumes de resíduos entregues em meios 
portuários de receção e tem sido 
fundamental para reduzir as descargas de 
resíduos no mar, como revelou a avaliação 
REFIT da diretiva.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A avaliação REFIT demonstrou 
igualmente que a Diretiva 2000/59/CE não 
foi plenamente eficaz devido a 
incoerências com o quadro da MARPOL. 
Além disso, os Estados-Membros criaram 
diferentes interpretações dos conceitos 
essenciais da diretiva, como a adequação 
das instalações, a notificação prévia de 
resíduos, a obrigação de entrega de 
resíduos em meios portuários de receção e 
as isenções aplicáveis aos navios que 
efetuam serviços regulares. A avaliação 
apelou a uma maior harmonização desses 
conceitos e a um maior alinhamento com a 
Convenção MARPOL, como meio de 
evitar encargos administrativos 
desnecessários para os portos e seus 
utentes.

(9) A avaliação REFIT demonstrou 
igualmente que a Diretiva 2000/59/CE não 
foi plenamente eficaz devido a 
incoerências com o quadro da MARPOL. 
Além disso, os Estados-Membros criaram 
diferentes interpretações dos conceitos 
essenciais da diretiva, como a adequação 
das instalações, a notificação prévia de 
resíduos, a obrigação de entrega de 
resíduos em meios portuários de receção e 
as isenções aplicáveis aos navios que 
efetuam serviços regulares. A avaliação 
apelou a uma maior harmonização desses 
conceitos e a um maior alinhamento com a 
Convenção MARPOL, como meio de 
evitar encargos administrativos 
desnecessários para os portos e seus 
utentes. É necessário alinhar totalmente a 
obrigação de entrega dos resíduos com as 
regras em matéria de descargas 
estabelecidas na Convenção MARPOL.
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Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A Diretiva 2008/98/CE estabelece os 
principais princípios de gestão de resíduos, 
incluindo o princípio do poluidor-pagador 
e a hierarquia dos resíduos que preconiza a 
reutilização e reciclagem de resíduos face a 
outros tipos de valorização e eliminação 
dos resíduos e exige a criação de sistemas 
para a sua recolha separada. Estas 
obrigações também se aplicam à gestão dos 
resíduos provenientes dos navios.

(11) A Diretiva 2008/98/CE estabelece os 
principais princípios de gestão de resíduos, 
incluindo o princípio do poluidor-pagador 
e a hierarquia dos resíduos que preconiza a 
reutilização e reciclagem de resíduos face a 
outros tipos de valorização e eliminação 
dos resíduos e exige a criação de sistemas 
para a sua recolha separada. Além disso, o 
conceito de responsabilidade alargada do 
produtor é um princípio orientador da 
legislação da União relativa aos resíduos, 
segundo a qual os produtores são 
responsáveis pelo impacto ambiental dos 
seus produtos ao longo do ciclo de vida 
dos mesmos. Essas obrigações também se 
aplicam à gestão dos resíduos provenientes 
dos navios.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A recolha separada de resíduos 
provenientes de navios, incluindo as artes 
de pesca abandonadas, é necessária para 
garantir a sua recuperação numa fase 
posterior da cadeia de gestão de resíduos. 
O lixo é frequentemente separado a bordo 
dos navios, em conformidade com as 
normas e padrões internacionais, e a 
legislação da União deverá assegurar que 
estes esforços de separação de resíduos a 
bordo não são prejudicados pela falta de 
disposições de recolha separada em terra.

(12) A recolha separada de resíduos 
provenientes de navios, incluindo as artes 
de pesca abandonadas, é necessária para 
garantir a sua recuperação para a 
reutilização ou reciclagem numa fase 
posterior da cadeia de gestão de resíduos e 
para evitar que causem danos aos animais 
marinhos e ao meio marinho. O lixo é 
frequentemente separado a bordo dos 
navios, em conformidade com as normas e 
padrões internacionais, e a legislação da 
União deverá assegurar que estes esforços 
de separação de resíduos a bordo não são 
prejudicados pela falta de disposições de 
recolha separada em terra. Os Estados-
Membros devem encorajar o tipo de 
recolha separada mais adequado às suas 
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características dos portos.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A recolha separada de 
resíduos, tais como resíduos alimentares, 
lubrificantes e fuelóleo, deve continuar a 
ser desenvolvida com a finalidade 
específica de permitir a sua reutilização 
em consonância com os princípios da 
economia circular.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Embora a maior parte do lixo 
marinho seja proveniente de atividades em 
terra, a indústria naval, incluindo os setores 
de pesca e de recreio, presta também um 
importante contributo com as descargas de 
lixos, incluindo plástico e artes de pesca 
abandonadas, que vão diretamente para o 
mar.

(13) Todos os anos, são lançadas no 
oceano entre 150 000 e 500 000 toneladas 
de plástico só na União. Embora a maior 
parte do lixo marinho seja proveniente de 
atividades em terra, a indústria naval, 
incluindo os setores de pesca e de recreio, 
presta também um importante contributo 
com as descargas de lixos, incluindo 
plástico e artes de pesca abandonadas, que 
vão diretamente para o mar. A Comissão 
Europeia estima que o plástico representa 
mais de 80 % do lixo marinho e que as 
artes de pesca que contêm plásticos 
representam 27 % do lixo marinho 
encontrado nas praias europeias, o que 
equivale a 11 000 toneladas por ano.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(13-A) A Diretiva 2008/98/CE 
estabelece medidas de prevenção de 
resíduos a adotar pelos Estados-Membros 
para evitar a produção de resíduos. Estas 
medidas devem ter, nomeadamente, como 
objetivo travar a produção de lixo 
marinho, a fim de contribuir para o 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas de prevenir, e reduzir 
significativamente, a poluição marinha de 
todos os tipos.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A Convenção Internacional 
para o Controlo e a Gestão das Águas de 
Lastro e dos Sedimentos dos Navios da 
OMI (Convenção das Águas de Lastro), 
de 13 de fevereiro de 2004, entrou em 
vigor em 8 de setembro de 2017. A 
Convenção das Águas de Lastro obriga 
todos os navios a efetuarem 
procedimentos de gestão da água de lastro 
de acordo com as normas da OMI e exige 
que os portos e terminais concebidos para 
a limpeza e reparação de tanques de lastro 
disponham de instalações adequadas para 
a receção dos sedimentos.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) Caso os Estados-Membros 
recorram aos serviços da EMSA para 
investigar casos de alegadas 
insuficiências dos meios portuários de 



PE635.378/ 9

PT

receção, a EMSA deve acompanhar esses 
pedidos e comunicar à Comissão os dados 
correspondentes, a fim de avaliar se a 
EMSA necessita de apoio suplementar no 
enquadramento financeiro seguinte.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Para garantir a adequação dos meios 
portuários de receção, é essencial que se 
faça o desenvolvimento e a reavaliação do 
plano de receção e gestão dos resíduos, 
com base na consulta de todos os utentes 
do porto. Por motivos de ordem prática e 
de organização, os portos vizinhos na 
mesma região podem desejar desenvolver 
um plano comum sobre a disponibilidade 
de meios portuários de receção adequados 
em cada um dos portos abrangidos pelo 
mesmo plano que preveja um quadro 
administrativo comum.

(17) Para garantir a adequação dos meios 
portuários de receção, é essencial que se 
faça o desenvolvimento e a reavaliação do 
plano de receção e gestão dos resíduos, 
com base na consulta de todos os utentes 
do porto. Por motivos de ordem prática e 
de organização, os portos vizinhos na 
mesma região geográfica podem desejar 
desenvolver um plano comum sobre a 
disponibilidade de meios portuários de 
receção adequados em cada um dos portos 
abrangidos pelo mesmo plano que preveja 
um quadro administrativo comum.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) Pode ser difícil adotar e 
acompanhar a execução dos planos de 
receção e gestão de resíduos de portos 
pequenos - como áreas de amarração e 
marinas, que têm pouco tráfego, 
maioritariamente constituído por 
embarcações de recreio, ou que apenas 
são utilizados sazonalmente. Os resíduos 
desses portos pequenos são normalmente 
geridos pelo sistema de gestão de resíduos 
urbanos em conformidade com os 
princípios da Diretiva 2008/98/CE, revista 
pela Diretiva (UE) 2018/851. Para não 
sobrecarregar as autoridades locais e 
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facilitar a gestão de resíduos nesses portos 
pequenos, deverá ser suficiente que os 
resíduos das áreas de amarração e 
marinas locais sejam incluídos no fluxo 
de resíduos urbanos e geridos em 
conformidade, e que os portos 
disponibilizem aos seus utilizadores 
informações relativas à receção de 
resíduos.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Para abordar o problema dos resíduos 
marinhos de forma eficaz, é fundamental 
proporcionar o nível adequado de 
incentivos para a entrega de resíduos em 
meios portuários de receção, 
nomeadamente lixo. Este objetivo pode ser 
atingido através de um sistema de 
recuperação dos custos, o que requer a 
aplicação de uma taxa indireta, que é 
devida independentemente da entrega de 
resíduos e que deverá conferir um direito 
de entrega dos resíduos sem quaisquer 
encargos diretos adicionais. O setor da 
pesca e recreativo, dada a sua parte de 
responsabilidade na produção de lixo 
marinho, devem também ser incluídos 
neste sistema.

(18) Para abordar o problema dos resíduos 
marinhos de forma eficaz, é fundamental 
proporcionar o nível adequado de 
incentivos para a entrega de resíduos em 
meios portuários de receção, 
nomeadamente lixo. Este objetivo pode ser 
atingido através de um sistema de 
recuperação dos custos, o que requer a 
aplicação de uma taxa indireta, que é 
devida independentemente da entrega de 
resíduos e que deverá conferir um direito 
de entrega dos resíduos sem quaisquer 
encargos diretos adicionais. No entanto, os 
gestores dos navios também devem 
envidar esforços para reduzir os resíduos 
gerados a bordo. O setor recreativo, dada a 
sua parte de responsabilidade na produção 
de lixo marinho, deve também ser incluído 
neste sistema. A entrega de resíduos 
capturados não deve originar custos 
adicionais para os navios de pesca.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Em alguns Estados-Membros, 
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foram estabelecidos programas de 
financiamento destinados a compensar os 
pescadores pelos custos em que os 
mesmos possam incorrer na sequência da 
entrega de resíduos de artes de pesca ou 
de resíduos capturados de forma ativa ou 
passiva em terra. Esses programas podem 
ser apoiados por regimes de 
responsabilidade alargada do produtor, 
que podem complementar os sistemas de 
recuperação dos custos criados em 
conformidade com a presente diretiva. 
Como tal, esses sistemas de recuperação 
dos custos não devem desincentivar os 
navios de pesca e as comunidades 
portuárias de participar nos regimes 
existentes de entrega dos resíduos 
capturados de forma ativa ou passiva.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) De forma a promover a 
entrega de resíduos capturados de forma 
passiva, ou seja, recolhidos pelas redes 
durante as operações de pesca normais, os 
Estados-Membros devem cobrir os custos 
associados à entrega destes resíduos nos 
meios portuários de receção, bem como a 
respetiva gestão posterior, com as receitas 
geradas por fontes de rendimento 
alternativas.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O conceito de «navio ecológico» 
deve continuar a ser desenvolvido no que 
respeita à gestão dos resíduos, de modo 

(19) O conceito de «navio ecológico» 
deve continuar a ser desenvolvido e 
plenamente aplicado no que respeita à 
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que um sistema de compensação eficaz 
possa ser aplicado aos navios que reduzam 
os seus resíduos a bordo.

gestão dos resíduos. Devem ser 
estabelecidos requisitos mínimos à escala 
da UE, e aplicados de forma tão 
harmonizada quanto possível, de modo a 
que um sistema de compensação eficaz 
possa ser aplicado aos navios que reduzam 
os seus resíduos a bordo através de uma 
prevenção e gestão dos resíduos 
sustentável do ponto de vista ambiental, 
em conformidade com as práticas de 
excelência. Os Estados-Membros devem 
encorajar práticas que vão além das 
normas obrigatórias. Além disso, a 
redução dos resíduos é conseguida 
principalmente através da separação 
eficaz de resíduos a bordo, em 
conformidade com as orientações da OMI 
relativas ao anexo V da Convenção 
MARPOL e com as normas desenvolvidas 
pela Organização Internacional de 
Normalização. A Comissão deve nomear 
um grupo de peritos para definir os 
critérios a preencher para um navio ser 
declarado «navio ecológico» e deve 
também incentivar o intercâmbio de boas 
práticas no que respeita ao 
desenvolvimento de regimes da base para 
o topo.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os resíduos da carga continuam a ser 
propriedade do proprietário da carga após 
descarga da carga no terminal e, 
frequentemente, têm um valor económico. 
Por este motivo, os resíduos da carga não 
devem ser incluídos no âmbito dos 
sistemas de recuperação dos custos e 
aplicação da taxa indireta; a taxa cobrada 
por essa entrega deverá ser paga pelo 
utilizador do meio de receção, sendo o 
utilizador habitualmente definido em 
disposições contratuais entre as partes 
interessadas ou noutras disposições de 

(20) Os resíduos da carga continuam a ser 
propriedade do proprietário da carga após 
descarga da carga no terminal e, 
frequentemente, têm um valor económico. 
Por este motivo, os resíduos da carga não 
devem ser incluídos no âmbito dos 
sistemas de recuperação dos custos e 
aplicação da taxa indireta; a taxa cobrada 
por essa entrega deverá ser paga pelo 
utilizador do meio de receção, sendo o 
utilizador habitualmente definido em 
disposições contratuais entre as partes 
interessadas ou noutras disposições de 
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caráter local. caráter local. Devem ser desenvolvidas 
orientações técnicas relativas à gestão dos 
resíduos de carga, em conformidade com 
os anexos I e II da Convenção MARPOL, 
a fim de promover uma aplicação 
harmonizada da presente diretiva. Não 
obstante, tal não deve aplicar-se a 
resíduos de carga que não possam ser 
facilmente recuperados, nomeadamente 
substâncias de viscosidade elevada e 
flutuação persistente, como a parafina. 
Estas substâncias podem ter baixo valor 
económico e, portanto, existe o risco de 
serem libertadas no mar, caso não possam 
ser entregues nos meios portuários de 
receção de um porto.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) As artes de pesca de plástico 
têm um elevado potencial de reciclagem, 
em especial quando concebidas de forma 
adequada. Por conseguinte, em 
conformidade com o princípio do 
poluidor-pagador, devem ser estabelecidos 
regimes de responsabilidade alargada do 
produtor para financiar uma gestão 
racional dos resíduos das artes de pesca e 
dos seus componentes e para lograr 
elevados níveis de recolha.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) Os regimes de «pesca de lixo» 
devem receber apoio financeiro dos 
Estados-Membros, por forma a que os 
resíduos que já se encontram no mar 
possam vir a ser reciclados ou 
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adequadamente eliminados sem encargos 
para os pescadores.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A fim de melhorar a 
segurança marítima e reforçar a proteção 
do meio marinho, a Diretiva 2005/35/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho1-A 
deve ser alterada de modo a incidir 
também sobre a poluição causada por 
resíduos de navios, conforme definido nos 
anexos IV a VI da Convenção MARPOL e 
no Direito da União, assim como com o 
intuito de assegurar que sejam aplicadas 
sanções adequadas aos responsáveis por 
descargas ilegais.
_________________

1-A Diretiva 2005/35/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 7 de setembro 
de 2005, relativa à poluição por navios e à 
introdução de sanções, incluindo sanções 
penais, por crimes de poluição (JO L 255 
de 30.9.2005, p. 11).

Alteração 29

Proposta de diretiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A obrigação de entrega dos 
resíduos deve ser complementada por 
disposições que proíbam a sua descarga, 
de modo a transmitir sinais claros sobre o 
cumprimento da lei e a fornecer uma base 
clara para as sanções de natureza civil ou 
penal aplicadas a tais violações.
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Alteração 30

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) O controlo e a aplicação da 
legislação devem ser facilitados através de 
um sistema baseado na comunicação e no 
intercâmbio eletrónicos de informações. 
Para esse efeito, as informações existentes 
e o sistema de controlo instituído pela 
Diretiva 2000/59/CE deverão continuar a 
ser desenvolvidos e continuar a ser 
explorados com base em sistemas de dados 
eletrónicos existentes, em especial o 
sistema de intercâmbio de informações 
marítimas da União (SafeSeaNet) e a base 
de dados das inspeções (THETIS). O 
sistema deve igualmente incluir as 
informações sobre os meios portuários de 
receção disponíveis em portos diferentes.

(24) O controlo e a aplicação da 
legislação devem ser facilitados através de 
um sistema baseado na comunicação e no 
intercâmbio eletrónicos de informações. 
Para esse efeito, as informações existentes 
e o sistema de controlo instituído pela 
Diretiva 2000/59/CE deverão continuar a 
ser desenvolvidos e continuar a ser 
explorados com base em sistemas de dados 
eletrónicos existentes, em especial o 
sistema de intercâmbio de informações 
marítimas da União (SafeSeaNet) e a base 
de dados das inspeções (THETIS). O 
sistema deve igualmente incluir as 
informações sobre os meios portuários de 
receção disponíveis em portos diferentes e 
sobre as perdas de artes de pesca.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Em conformidade com o 
artigo 48.º do Regulamento (CE) 
n.º 1224/2009, a perda de artes da pesca 
tem de ser notificada.

Alteração 32

Proposta de diretiva
Considerando 24-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-B) A Diretiva 2010/65/UE, 
atualmente em revisão, simplifica e 
harmoniza os procedimentos 
administrativos aplicados ao transporte 
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marítimo através da normalização da 
comunicação eletrónica de informações e 
da racionalização das formalidades de 
declaração. A fim de evitar 
desenvolvimentos informáticos 
desnecessários e contraditórios, as novas 
formalidades de declaração relativas aos 
resíduos gerados em navios devem ser 
aplicadas em conformidade com a 
Diretiva 2010/65/UE revista.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de ter em conta os 
desenvolvimentos a nível internacional, e 
para promover práticas de gestão dos 
resíduos respeitadoras do ambiente a 
bordo, o poder de adotar atos nos termos 
do artigo 290.º do TFUE deverá ser 
delegado na Comissão no que diz respeito 
à alteração da diretiva para atualizar as 
referências aos instrumentos internacionais 
e aos anexos e alterar as referências aos 
instrumentos internacionais, a fim de 
evitar, se necessário, alterações a esses 
instrumentos internacionais para efeitos de 
aplicação da presente diretiva, e 
desenvolver um conceito comum de «navio 
ecológico» para a concessão de uma 
redução da taxa de resíduos para esses 
navios. É particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível dos peritos. Ao preparar 
e redigir atos delegados, a Comissão deve 
assegurar a transmissão simultânea e 
adequada, em tempo útil, dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

(30) A fim de ter em conta os 
desenvolvimentos a nível internacional, e 
para promover práticas de gestão dos 
resíduos respeitadoras do ambiente a 
bordo, o poder de adotar atos nos termos 
do artigo 290.º do TFUE deverá ser 
delegado na Comissão no que diz respeito 
à alteração da diretiva para atualizar as 
referências aos instrumentos internacionais 
e aos anexos e alterar as referências aos 
instrumentos internacionais, a fim de 
evitar, se necessário, alterações a esses 
instrumentos internacionais para efeitos de 
aplicação da presente diretiva, e alterar, 
implementar e aperfeiçoar o conceito 
comum de «navio ecológico», tendo 
simultaneamente em conta as boas 
práticas e as abordagens da base para o 
topo existentes, para a concessão de uma 
redução da taxa de resíduos para esses 
navios. É particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível dos peritos. Ao preparar 
e redigir atos delegados, a Comissão deve 
assegurar a transmissão simultânea e 
adequada, em tempo útil, dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.
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Alteração 34

Proposta de diretiva
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) A existência de boas condições 
de trabalho para o pessoal do porto que 
trabalha nos meios portuários de receção 
é da maior importância para a criação de 
um setor marítimo seguro, eficiente e 
socialmente responsável, capaz de atrair 
trabalhadores qualificados e assegurar 
condições de grande equidade em toda a 
Europa. A formação inicial e periódica do 
pessoal é essencial para garantir a 
qualidade dos serviços e a proteção dos 
trabalhadores. As autoridades portuárias 
responsáveis pelos meios de receção 
devem assegurar que o pessoal obtenha a 
formação necessária à aquisição dos 
conhecimentos essenciais para as suas 
funções, dando especial atenção aos 
aspetos de saúde e segurança associados à 
gestão de materiais perigosos, e que os 
requisitos de formação sejam 
regularmente atualizados de modo a dar 
resposta aos desafios da inovação 
tecnológica.

Alteração 35
Proposta de diretiva
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) As caraterísticas específicas 
das regiões ultraperiféricas, reconhecidas 
no artigo 349.º do TFUE, devem ser tidas 
em conta, prevendo a possibilidade de os 
Estados-Membros adotarem medidas de 
financiamento nacionais específicas para 
essas regiões, a fim de assegurar a 
adequação e a disponibilidade de meios de 
receção.
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Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva visa proteger o meio 
marinho contra os efeitos negativos das 
descargas de resíduos provenientes de 
navios que utilizem os portos situados na 
União, assegurando ao mesmo tempo o 
bom funcionamento do tráfego marítimo, 
melhorando a disponibilidade de meios 
portuários de receção adequados e a 
entrega de resíduos nesses meios.

A presente diretiva visa proteger o meio 
marinho contra os efeitos negativos das 
descargas de resíduos provenientes de 
navios que utilizem os portos situados na 
União, assegurando ao mesmo tempo o 
bom funcionamento do tráfego marítimo, 
melhorando a disponibilidade e a 
utilização de meios portuários de receção 
adequados e a entrega de resíduos nesses 
meios.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) «Plataforma fixa ou flutuante», 
qualquer plataforma fixa ou flutuante, 
incluindo plataformas de perfuração, 
instalações flutuantes de produção, 
armazenamento e descarga, utilizadas 
para a produção e o armazenamento 
offshore de hidrocarbonetos, bem como 
unidades flutuantes utilizadas para o 
armazenamento offshore do petróleo 
produzido;

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «Resíduos provenientes de navios», 
todos os resíduos, incluindo os resíduos da 
carga, produzidos no serviço do navio ou 
durante as operações de carga, descarga e 
limpeza, ou resíduos recolhidos pelas 

(c) «Resíduos provenientes de navios», 
todos os resíduos, incluindo os resíduos da 
carga, produzidos no serviço do navio ou 
de uma plataforma fixa ou flutuante, ou 
durante as operações de carga, descarga e 
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redes durante as operações de pesca, 
abrangidos pelo âmbito de aplicação dos 
anexos I, II, IV, V e VI da Convenção 
MARPOL;

limpeza e reparação do navio, incluindo 
sedimentos da limpeza ou da reparação 
dos taques de lastro, que são abrangidos 
pelo âmbito de aplicação dos anexos I, II, 
IV, V e VI da Convenção MARPOL;

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) «Resíduos provenientes dos navios 
de pesca», todos os resíduos produzidos 
durante o serviço de um navio de pesca ou 
durante as operações de carga, descarga e 
limpeza, e que são abrangidos de forma 
direta e individual pelo âmbito de 
aplicação dos anexos I, II, IV, V e VI da 
MARPOL, com exceção do peixe inteiro 
fresco ou não fresco proveniente de 
atividades de pesca realizadas durante a 
deslocação ou de atividades aquícolas. 

Alteração 40
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) «Resíduos capturados de forma 
passiva», resíduos recolhidos 
acidentalmente pelas redes durante as 
operações de pesca;

Alteração 41
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) «Resíduos capturados de forma 
ativa», resíduos recolhidos durante saídas 
para fins diferentes da pesca em pontos 
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críticos em termos de resíduos, com base 
numa avaliação ambiental, com o único 
objetivo de remover lixo marinho do mar;

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-D) «Viagem de pesca», qualquer 
deslocação de um navio de pesca para 
efeitos da realização de atividades de 
pesca, que tem início no momento em que 
o navio de pesca deixa um porto e termina 
com a chegada ao porto de saída ou a 
outro porto onde se efetue a descarga;

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) «Resíduos da carga», os restos das 
matérias transportadas como carga a bordo 
que permanecem no convés ou em porões 
após as operações de carga e descarga, 
incluindo excedentes de carga/descarga e 
derrames, húmidos ou secos, ou arrastados 
em águas residuais, excluindo poeiras da 
carga remanescentes no convés após 
varrimento ou poeiras nas superfícies 
externas do navio;

(d) «Resíduos da carga», os restos das 
matérias transportadas como carga a bordo 
que permanecem no convés ou em porões 
ou em tanques após as operações de carga 
e descarga, incluindo excedentes de 
carga/descarga e derrames, húmidos ou 
secos, ou arrastados em águas residuais, 
excluindo poeiras da carga remanescentes 
no convés após varrimento ou poeiras nas 
superfícies externas do navio;

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) «Arte de pesca», qualquer elemento 
ou componente de um equipamento 
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utilizado na pesca e na aquicultura para 
atrair e capturar recursos biológicos 
marinhos ou que flutue à superfície do 
mar e seja utilizado com o objetivo de 
atrair e capturar recursos biológicos 
marinhos;

Alteração 45
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) «Embarcação de recreio», um navio 
de qualquer tipo, com um casco de 
comprimento igual ou superior a 2,5 
metros, independentemente do meio de 
propulsão, utilizado para fins desportivos 
ou recreativos, e que não se dedica ao 
comércio;

(g) «Embarcação de recreio», um navio 
de qualquer tipo, com um casco de 
comprimento entre 2,5 e 24 metros, 
independentemente do meio de propulsão, 
utilizado para fins desportivos ou 
recreativos, e que não se dedica ao 
comércio;

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) «Navio ecológico», um navio 
concebido, explorado e, finalmente, 
reciclado de modo ambientalmente 
sustentável, cujas descargas e emissões 
operacionais nocivas são eliminadas de 
forma integrada, em que a conceção, o 
equipamento, a exploração e as políticas 
em matéria de contratos públicos criam 
sinergias que permitem reduzir as 
quantidades do tipo de resíduos sujeito a 
taxas, e cujos resíduos são geridos de 
forma sustentável e respeitadora do 
ambiente;

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea i-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(i-A) «Viagem internacional», uma 
viagem em zonas marítimas de um porto 
localizado fora da União para um porto 
de um Estado-Membro;

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) «Porto», um lugar ou área geográfica 
em que tenham sido efetuados trabalhos de 
beneficiação ou instalados equipamentos 
que permitam a receção de navios, 
incluindo os fundeadouros sob jurisdição 
do porto;

(j) «Porto», um lugar ou área geográfica 
em que tenham sido efetuados trabalhos de 
beneficiação ou instalados equipamentos 
que permitam, sobretudo, a receção de 
navios, incluindo os fundeadouros sob 
jurisdição do porto;

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) «Restos de cozinha e de mesa», todos 
os restos alimentares, incluindo óleos 
alimentares utilizados, com origem em 
restaurantes, instalações de restauração e 
cozinhas;

(k) «Restos de cozinha e de mesa», todos 
os restos alimentares, incluindo óleos 
alimentares utilizados, com origem em 
restaurantes, instalações de restauração e 
cozinhas, bem como vidro e plásticos;

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-A) «Restos de cozinha e de mesa 
internacionais», todos os restos 
alimentares produzidos durante viagens 
internacionais, incluindo óleos 
alimentares utilizados provenientes de 
restaurantes, instalações de restauração e 
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cozinhas, bem como vidro e plástico;

Alteração 51
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) «Capacidade de armazenamento 
suficiente», capacidade suficiente para 
armazenar os resíduos a bordo desde o 
momento da partida até ao porto de escala 
seguinte, incluindo os resíduos suscetíveis 
de serem gerados durante a viagem;

(l) «Capacidade de armazenamento 
suficiente», capacidade específica 
suficiente para cada tipo de resíduos a 
armazenar a bordo, de acordo com os 
certificados ou os planos de gestão de 
resíduos dos navios, desde o momento da 
partida até ao porto de escala seguinte, 
incluindo os resíduos suscetíveis de serem 
gerados durante a viagem;

Alteração 52
Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) «Serviços regulares», o tráfego 
baseado numa lista de horários das partidas 
e chegadas publicada ou planeada entre 
portos identificados, ou as travessias 
recorrentes que consubstanciem um horário 
de funcionamento;

(m) «Serviços regulares», o tráfego 
baseado numa lista de horários das partidas 
e chegadas publicada ou planeada entre 
dois portos identificados, ou as travessias 
recorrentes que consubstanciem um horário 
de funcionamento; o horário de 
funcionamento do navio deve ser fixado 
previamente e permanecer inalterado 
durante, pelo menos, 4 meses;

Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea p-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(p-A) «Tratamento», qualquer operação 
de valorização ou de eliminação, 
incluindo a preparação anterior à 
valorização ou eliminação;
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Alteração 54
Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Todos os navios, qualquer que seja o 
seu pavilhão, que escalem ou operem num 
porto de um Estado-Membro, com exceção 
dos navios de guerra, das unidades 
auxiliares de marinha e dos navios 
pertencentes ou operados por um Estado e 
utilizados, no momento considerado, 
unicamente para fins de serviço público 
não comercial;

(a) Todos os navios, qualquer que seja o 
seu pavilhão, que escalem ou operem num 
porto de um Estado-Membro, com exceção 
dos navios dedicados a serviços 
portuários, na aceção do artigo 1.º, n.º 2, 
do Regulamento (UE) 2017/352, dos 
navios de guerra, das unidades auxiliares 
de marinha e dos navios pertencentes ou 
operados por um Estado e utilizados, no 
momento considerado, unicamente para 
fins de serviço público não comercial;

Alteração 55
Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Todos os portos dos Estados-
Membros habitualmente demandados pelos 
navios abrangidos pelo âmbito de aplicação 
da alínea a).

(b) Todos os portos dos Estados-
Membros habitualmente demandados pelos 
navios abrangidos pelo âmbito de aplicação 
da alínea a). Para efeitos da presente 
diretiva, e para evitar atrasos indevidos 
para os navios, os Estados-Membros 
podem decidir excluir os fundeadouros 
dos seus portos para efeitos da aplicação 
dos artigos 6.º, 7.º e 8.º.

Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Todos os navios que transitem nas 
vias navegáveis interiores da União.
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Alteração 57
Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para garantir que, sempre que 
possível, os navios que não são abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da presente 
diretiva, entregam os resíduos de forma 
compatível com a presente diretiva.

Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para garantir que, sempre que 
possível e razoável, os navios que não são 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
presente diretiva, entregam os resíduos de 
forma compatível com a presente diretiva.

Alteração 58
Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os meios portuários de receção 
ocupam-se da gestão dos resíduos do navio 
de modo ambientalmente adequado, em 
conformidade com as disposições da 
Diretiva 2008/98/CE e outra legislação da 
União aplicável em matéria de resíduos. 
Para o efeito, os Estados-Membros devem 
prever a recolha separada dos resíduos 
provenientes dos navios nos portos, tal 
como previsto na legislação da União 
relativa aos resíduos, em especial a 
Diretiva 2008/98/CE, a Diretiva 
2012/19/UE e a Diretiva 2006/66/CE. A 
alínea c) é aplicável sem prejuízo dos 
requisitos mais rigorosos impostos pelo 
Regulamento (CE) n.º 1069/2009 
aplicáveis à gestão das sobras de cozinha e 
de mesa provenientes de transportes 
internacionais.

(c) Os meios portuários de receção 
ocupam-se da gestão dos resíduos do navio 
de modo ambientalmente adequado, em 
conformidade com as disposições da 
Diretiva 2008/98/CE e outra legislação da 
União e nacional aplicável em matéria de 
resíduos. Para efeitos da alínea c), os 
Estados-Membros devem prever a recolha 
separada para facilitar a reutilização e a 
reciclagem dos resíduos provenientes dos 
navios nos portos, tal como previsto na 
legislação da União relativa aos resíduos, 
em especial a Diretiva 2008/98/CE, a 
Diretiva 2012/19/UE e a Diretiva 
2006/66/CE. Esta alínea é aplicável sem 
prejuízo dos requisitos mais rigorosos 
impostos pelo Regulamento (CE) n.º 
1069/2009 aplicáveis à gestão das sobras 
de cozinha e de mesa provenientes de 
transportes internacionais.

Alteração 59
Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 4. Os Estados-Membros, se necessário 
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investigar todos os casos de alegadas 
insuficiências comunicados e garantir que 
qualquer parte envolvida na entrega ou 
receção de resíduos de navios possa 
reclamar uma indemnização pelos 
prejuízos causados por atrasos indevidos.

em consulta com a EMSA, devem 
investigar todos os casos de alegadas 
insuficiências comunicados e garantir que 
qualquer parte envolvida na entrega ou 
receção de resíduos de navios possa 
reclamar uma indemnização pelos 
prejuízos causados por atrasos indevidos, 
relacionados com o incumprimento dos 
planos de receção e gestão dos resíduos.

Alteração 60

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. As autoridades portuárias em causa 
ou, na sua ausência, as autoridades 
competentes, devem velar por que as 
operações de entrega ou receção de 
resíduos sejam acompanhadas de medidas 
de segurança suficientes para evitar riscos 
tanto pessoais como ambientais nos portos 
que são objeto da presente diretiva.

Alteração 61
Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Tendo em conta a situação das 
regiões ultraperiféricas, reconhecidas no 
artigo 349.º do TFUE, os Estados-
Membros podem adotar medidas de 
financiamento nacionais específicas, a 
fim de assegurar a adequação e a 
disponibilidade de meios de receção.

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Deve ser elaborado e aplicado em 
cada porto um plano adequado de receção e 
gestão de resíduos, após consulta às partes 
implicadas, designadamente aos 
utilizadores do porto ou aos seus 
representantes. Tais consultas serão 
efetuadas tanto durante a fase de 
preparação inicial dos planos como depois 
da sua adoção, sobretudo se ocorrerem 
alterações no que toca aos requisitos dos 
artigos 4.º, 6.º e 7.º. Os requisitos 
pormenorizados para o desenvolvimento 
desses planos são apresentados no anexo 1.

1. Deve ser elaborado e aplicado em 
cada porto um plano adequado de receção e 
gestão de resíduos, após consulta às partes 
implicadas, incluindo os utilizadores do 
porto ou os seus representantes e a 
sociedade civil. Tais consultas serão 
efetuadas tanto durante a fase de 
preparação inicial dos planos como depois 
da sua adoção, sobretudo se ocorrerem 
alterações no que toca aos requisitos dos 
artigos 4.º, 6.º e 7.º. Os requisitos 
pormenorizados para o desenvolvimento 
desses planos são apresentados no anexo 1.

Alteração 63
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as seguintes informações constantes dos 
planos de receção e gestão dos resíduos 
sobre a disponibilidade de meios portuários 
de receção adequados, bem como sobre os 
custos conexos, são claramente 
comunicadas aos operadores de navios e 
colocadas à disposição do público, quer 
através do sítio dos portos quer impressas:

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as seguintes informações constantes dos 
planos de receção e gestão dos resíduos 
sobre a disponibilidade de meios portuários 
de receção adequados, bem como sobre a 
estrutura dos custos, são claramente 
comunicadas aos operadores de navios, 
colocadas à disposição do público e 
facilmente acessíveis, tanto em inglês 
como nas línguas oficiais do Estado-
Membro onde se situa o porto:

Alteração 64
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Localização dos meios portuários de 
receção correspondentes a cada cais,

(a) Localização dos meios portuários de 
receção correspondentes a cada cais, 
incluindo o horário de abertura;
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Alteração 65
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Descrição dos sistemas de 
recuperação dos custos; e ainda

(e) Descrição dos sistemas de 
recuperação dos custos; incluindo as taxas 
e a respetiva base de cálculo; e ainda

Alteração 66
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os planos de receção e gestão de 
resíduos referidos no n.º 1 podem, se tal for 
aconselhável por motivos de eficácia, ser 
elaborados em colaboração por dois ou 
mais portos próximos na mesma região, 
com um nível adequado de participação de 
cada porto, desde que as necessidades e as 
disponibilidades dos meios de receção 
sejam individualizadas por porto.

3. Os planos de receção e gestão de 
resíduos referidos no n.º 1 podem, se tal for 
aconselhável por motivos de eficácia, ser 
elaborados em colaboração por dois ou 
mais portos próximos na mesma região 
geográfica, com um nível adequado de 
participação de cada porto, desde que as 
necessidades e as disponibilidades dos 
meios de receção sejam individualizadas 
por porto.

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem avaliar 
e aprovar os planos de receção e gestão de 
resíduos, controlar a respetiva aplicação e 
assegurar que os planos sejam de novo 
aprovados pelo menos de três em três anos 
depois de terem sido aprovados e 
reaprovados, e sempre que tenham 
ocorrido mudanças sensíveis no 
funcionamento do porto. Estas alterações 
incluem, entre outras coisas, as mudanças 
estruturais do tráfego no porto, o 
desenvolvimento de novas infraestruturas, 
alterações na procura e disponibilização de 

4. Os Estados-Membros devem avaliar 
e aprovar os planos de receção e gestão de 
resíduos, controlar a respetiva aplicação e 
assegurar que os planos sejam de novo 
aprovados pelo menos de quatro em 
quatro anos depois de terem sido 
aprovados e reaprovados, e sempre que 
tenham ocorrido mudanças sensíveis no 
funcionamento do porto. Estas alterações 
incluem, entre outras coisas, as mudanças 
estruturais do tráfego no porto, o 
desenvolvimento de novas infraestruturas, 
alterações na procura e disponibilização de 



PE635.378/ 29

PT

meios portuários de receção, e o 
surgimento de novas técnicas de tratamento 
a bordo.

meios portuários de receção, e o 
surgimento de novas técnicas de tratamento 
a bordo.

Alteração 68
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os pequenos portos não comerciais, 
caracterizados por um tráfego baixo ou 
pouco frequente de embarcações de 
recreio, podem ser isentos do âmbito de 
aplicação do presente artigo se os seus 
meios de receção de resíduos estiverem 
integrados no sistema de gestão de 
resíduos gerido pelo município ou em seu 
nome, e se os Estados-Membros onde se 
situam garantirem que as informações 
sobre o sistema de gestão de resíduos 
sejam disponibilizadas aos utilizadores 
desses portos.
Os Estados-Membros onde se situam esses 
portos devem fornecer informações sobre 
a localização e o nome dos portos, por via 
eletrónica, através do sistema de 
informação, controlo e aplicação referido 
no artigo 14.º da presente diretiva.

Alteração 69

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações referidas no n.º 1 
devem ser igualmente comunicadas por via 
eletrónica à parte respetiva do sistema de 
informação, controlo e aplicação a que se 
refere o artigo 14.º da presente diretiva, em 
conformidade com a Diretiva 2010/65/UE 
e a Diretiva 2002/59/CE.

2. As informações referidas no n.º 1 
devem ser igualmente comunicadas por via 
eletrónica à parte respetiva do sistema de 
informação, controlo e aplicação a que se 
refere o artigo 14.º da presente diretiva, em 
conformidade com a Diretiva 2010/65/UE 
e a Diretiva 2002/59/CE, e devem ser 
disponibilizadas às partes interessadas, 
incluindo os operadores dos meios 
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portuários de receção.

Alteração 70
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O comandante de um navio que faça 
escala num porto da União deve, antes de 
sair do porto, entregar todos os resíduos a 
bordo do navio num meio portuário de 
receção em conformidade com as normas 
de descarga estabelecidas na Convenção 
MARPOL.

1. O comandante de um navio que faça 
escala num porto da União deve, antes de 
sair do porto, entregar todos os resíduos a 
bordo do navio num meio portuário de 
receção e, após deixar o porto, não deve 
descarregar lixo no mar, em conformidade 
com as normas de entrega e de descarga e 
com os regulamentos estabelecidos na 
Convenção MARPOL.

Alteração 71

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em conformidade com a Convenção 
MARPOL e a legislação da União em 
vigor, nomeadamente a 
Diretiva 2005/35/CE, a descarga de 
plásticos, incluindo cabos de pesca 
sintéticos, redes sintéticas, sacos de lixo 
plásticos e cinzas de incineração de 
produtos de plástico, é proibida, exceto 
nos seguintes casos:
(a) a descarga de plásticos de um navio 
necessária por razões de segurança do 
navio e das pessoas a bordo ou para 
salvar vidas no mar;
(b) a perda acidental de plásticos 
resultante de danos num navio ou no seu 
equipamento, se tiverem sido tomadas 
todas as precauções razoáveis antes e 
depois da ocorrência dos danos para 
prevenir ou minimizar a perda acidental;
(c) a perda acidental de artes de pesca 
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de um navio, se tiverem sido tomadas 
todas as precauções razoáveis para 
prevenir tal perda;
(d) a descarga de artes de pesca de um 
navio por razões de proteção do ambiente 
marinho ou de segurança desse navio ou 
da sua tripulação.
A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 19.º, a fim de definir todas as 
precauções razoáveis para prevenir 
perdas acidentais de artes de pesca.

Alteração 72
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Aquando da entrega dos resíduos, o 
operador de resíduos ou a autoridade do 
porto em que foram entregues deve 
preencher rigorosamente o formulário do 
anexo 3 e entregar o recibo ao navio.

Aquando da entrega dos resíduos, o 
operador de resíduos ou a autoridade do 
porto em que foram entregues deve 
preencher rigorosamente o formulário do 
anexo 3 e entregar o recibo dos resíduos ao 
navio sem demora injustificada.

Alteração 73

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Este requisito não se aplica a pequenos 
portos sem pessoal ou a portos remotos, 
desde que o Estado-Membro onde se situa 
o porto comunique esta informação por via 
eletrónica na parte respetiva do sistema de 
informação, controlo e aplicação referido 
no artigo 14.º da presente diretiva.

Este requisito não se aplica a pequenos 
portos com instalações sem pessoal ou 
com uma localização remota, desde que o 
Estado-Membro onde se situa o porto 
comunique esta informação por via 
eletrónica na parte respetiva do sistema de 
informação, controlo e aplicação referido 
no artigo 14.º da presente diretiva.

Alteração 74
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.° 3



PE635.378/ 32

PT

Texto da Comissão Alteração

3. O operador, o agente ou o 
comandante de um navio abrangido pelo 
âmbito de aplicação da Diretiva 
2002/59/CE deve, antes da partida, 
comunicar por via eletrónica as 
informações do relatório de receção de 
resíduos à parte respetiva do sistema de 
informação, controlo e aplicação a que se 
refere o artigo 14.º da presente diretiva, em 
conformidade com a Diretiva 2010/65/UE 
e com a Diretiva 2002/59/CE.

3. O operador, o agente ou o 
comandante de um navio abrangido pelo 
âmbito de aplicação da Diretiva 
2002/59/CE deve, antes da partida, ou logo 
que exequível após a sua receção, 
comunicar por via eletrónica as 
informações do relatório de receção de 
resíduos à parte respetiva do sistema de 
informação, controlo e aplicação a que se 
refere o artigo 14.º da presente diretiva, em 
conformidade com a Diretiva 2010/65/UE 
e com a Diretiva 2002/59/CE.

Alteração 75

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O capitão de um navio de pesca que 
faça escala num porto da União deve 
comunicar, no prazo de 24 horas, às 
autoridades competentes do seu Estado-
Membro de pavilhão quaisquer perdas de 
artes de pesca, em conformidade com o 
artigo 48.º do Regulamento (CE) n.º 
1224/2009.
A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
19.º a fim de determinar o modelo de 
comunicação de informações por parte 
dos navios de pesca.

Alteração 76

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B.  Se as artes de pesca perdidas não 
puderem ser recuperadas, o capitão do 
navio introduz informações relativas às 
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mesmas no diário de bordo. As 
autoridades competentes do Estado-
Membro de pavilhão informam as 
autoridades competentes do Estado-
Membro costeiro.
As informações relativas a artes de pesca 
perdidas são recolhidas e registadas pelo 
Estado-Membro e comunicadas 
anualmente à Comissão.

Alteração 77
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.° 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Fizer escala menos de 24 horas ou as 
condições meteorológicas forem adversas;

(a) Fizer escala menos de 24 horas, 
estiver a aguardar fretamento ou as 
condições meteorológicas forem adversas;

Alteração 78
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Se o porto de escala seguinte está 
localizado fora da União, ou se existirem 
razões para crer que não dispõe de meios 
adequados de receção, ou se esse porto for 
desconhecido, o Estado-Membro deve 
exigir que o navio entregue os seus 
resíduos antes da partida.

7. Se, com base nas informações 
disponíveis, incluindo as informações 
disponíveis por via eletrónica na parte 
respetiva do sistema de informação, 
controlo e aplicação referido no artigo 
14.º da presente diretiva ou no GISIS, não 
for possível concluir que o porto de escala 
seguinte dispõe de meios adequados de 
receção, ou se o porto de escala seguinte 
for desconhecido, o Estado-Membro deve 
exigir que o navio entregue, antes da 
partida, todos os resíduos que não possam 
ser recebidos e tratados de forma 
adequada no porto de escala seguinte.

Alteração 79

Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
O capitão de um navio que faça escala 
num porto da União deve, antes de sair do 
porto, aplicar procedimentos de lavagem 
prévia para substâncias flutuantes 
persistentes de alta viscosidade, incluindo 
parafina, em conformidade com o 
Anexo II à Convenção MARPOL, e 
descarregar todos os resíduos ou misturas 
de água no porto de descarga até o 
reservatório estar vazio e as canalizações 
de descarga estarem isentas de resíduos.

Alteração 80

Proposta de diretiva
Artigo 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-B
Evitar a perda de artes de pesca

1. O comandante de um navio de pesca 
que faça escala num porto de um Estado-
Membro deve garantir que sejam tomadas 
todas as precauções razoáveis para evitar 
a perda de artes de pesca.
2. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 19.º, a fim de estabelecer todas as 
precauções razoáveis que devem ser 
tomadas para evitar a perda de artes de 
pesca. 

Alteração 81

Proposta de diretiva
Artigo 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-C
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Circularidade das artes de pesca
A Comissão solicitará às organizações 
europeias de normalização que 
desenvolvam normas harmonizadas para 
assegurar a conceção circular das artes 
de pesca, em especial no que diz respeito à 
preparação para reutilização e à 
reciclabilidade, sem prejuízo do disposto 
no Regulamento (CE) n.º 850/98 do 
Conselho.

Alteração 82
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os custos de exploração de 
meios portuários de receção e tratamento 
dos resíduos provenientes dos navios, com 
a exceção dos resíduos da carga, são 
cobertos mediante a cobrança de uma taxa 
aos navios. Esses custos incluem os 
elementos enumerados no anexo 4.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os custos de exploração de 
meios portuários de receção e tratamento 
dos resíduos provenientes dos navios, 
incluindo resíduos de carga de 
substâncias flutuantes persistentes de alta 
viscosidade, mas excluindo outros 
resíduos da carga, sejam cobertos mediante 
a cobrança de uma taxa aos navios, 
respeitando o princípio do «poluidor-
pagador». Esses custos devem incluir os 
elementos enumerados no anexo 4.

Alteração 83
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A taxa indireta cobrirá os custos 
administrativos indiretos, bem como uma 
parte significativa dos custos operacionais 
diretos, como disposto no anexo 4. A parte 
significativa dos custos operacionais 
diretos representará pelo menos 30 % do 
total anual dos custos diretos da efetiva 
entrega de resíduos;

(b) A taxa indireta cobrirá os custos 
administrativos indiretos, bem como uma 
parte significativa dos custos operacionais 
diretos, como disposto no anexo 4, e a 
parte significativa que representa, pelo 
menos, 30 % do total dos custos diretos da 
efetiva entrega de resíduos durante o ano 
anterior. Os custos relativos ao volume de 
tráfego esperado para o ano seguinte 
também podem ser tidos em conta;
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Alteração 84
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A fim de proporcionar um incentivo 
máximo para a entrega de resíduos, como 
definidos no anexo V da Convenção 
MARPOL, incluindo os resíduos 
recolhidos em redes durante as operações 
de pesca, a taxa indireta a cobrar deve 
abranger todos os custos dos meios 
portuários de receção dos resíduos, a fim 
de assegurar o direito de entrega sem 
quaisquer encargos diretos adicionais;

(c) A fim de proporcionar um incentivo 
máximo para a entrega de resíduos, como 
definidos no anexo V da Convenção 
MARPOL, que não os resíduos de carga, 
com exceção dos resíduos de carga de 
substâncias flutuantes persistentes de alta 
viscosidade, não deve ser cobrada 
nenhuma taxa sobre estes resíduos, a fim 
de assegurar o direito de entrega sem 
quaisquer encargos adicionais baseados no 
volume dos resíduos entregues, exceto 
quando o volume de resíduos entregues 
exceder a capacidade máxima de 
armazenamento de resíduos a bordo 
mencionada no formulário constante do 
anexo 2 da presente diretiva. Os resíduos 
capturados de forma passiva são 
abrangidos por este regime, incluindo o 
direito de entrega; A taxa indireta deve 
cobrir as quantidades normalmente 
entregues segundo a categoria, o tipo e a 
dimensão do navio;

Alteração 85
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A fim de incentivar programas de 
pesca de lixo marinho e evitar que os 
custos da recolha nos meios portuários de 
receção e do tratamento posterior dos 
resíduos recuperados sejam suportados 
pelos utilizadores do porto, estes custos 
devem ser cobertos na totalidade pelas 
receitas geradas através de sistemas 
alternativos de financiamento, incluindo a 
responsabilidade alargada do produtor e 
sistemas de reciclagem; o financiamento 
regional, nacional e europeu disponível 
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também deverá ser utilizado para cobrir 
estes custos;

Alteração 86
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A taxa indireta não abrange os 
resíduos provenientes de sistemas de 
tratamento de efluentes gasosos, cujos 
custos devem ser cobertos com base nos 
tipos e nas quantidades de resíduos 
entregues.

(d) a taxa indireta não abrange os 
resíduos provenientes de sistemas de 
tratamento de efluentes gasosos, cujos 
custos devem ser cobertos com base nos 
tipos e nas quantidades de resíduos 
entregues.

Alteração 87
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A parte dos custos que 
eventualmente não seja coberta pela taxa 
referida na alínea b), deve ser coberta com 
base nos tipos e nas quantidades de 
resíduos efetivamente entregues pelo 
navio.

3. A parte dos custos que 
eventualmente não seja coberta pela taxa 
referida no n.º 2, alínea b), deve ser 
coberta com base nos tipos e nas 
quantidades de resíduos efetivamente 
entregues pelo navio.

Alteração 88

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As taxas podem ser diferenciadas 
segundo, nomeadamente, a categoria, o 
tipo, a dimensão e o tipo de tráfego do 
navio, bem como no que diz respeito aos 
serviços prestados fora das horas normais 
de funcionamento do porto.

4. As taxas podem ser diferenciadas 
segundo, nomeadamente, a categoria, o 
tipo, a dimensão e o tipo de trocas 
comerciais que o navio efetua, a natureza 
perigosa dos resíduos, bem como no que 
diz respeito aos serviços prestados fora das 
horas normais de funcionamento do porto.
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Alteração 89
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As taxas são reduzidas se a conceção, 
o equipamento e a exploração do navio 
permitirem demonstrar que o navio produz 
quantidades reduzidas de resíduos e que os 
gere de forma sustentável e respeitadora do 
ambiente. A Comissão fica habilitada, por 
meio de atos delegados, em conformidade 
com o artigo 19.º, a definir os critérios para 
determinar que um navio cumpre os 
requisitos estabelecidos no presente 
número no que diz respeito à gestão de 
resíduos a bordo do navio.

5. As taxas são reduzidas se a conceção, 
o equipamento, as políticas em matéria de 
contratos públicos e a exploração do navio 
permitirem demonstrar que o navio produz 
quantidades reduzidas de resíduos e que os 
gere de forma sustentável e respeitadora do 
ambiente. A Comissão adota atos 
delegados, em conformidade com o artigo 
19.º, a fim de complementar a presente 
diretiva, definindo os critérios para 
determinar que um navio cumpre os 
requisitos estabelecidos no presente 
número no que diz respeito à gestão de 
resíduos a bordo do navio, em 
consonância com as melhores práticas e 
as diretrizes da OMI.

Alteração 90
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Para assegurar que as taxas cobradas 
são equitativas, transparentes e não 
discriminatórias e refletem os custos dos 
meios e serviços oferecidos e, quando 
adequado, utilizados, o montante das taxas 
e a sua base de cálculo são dados a 
conhecer aos utilizadores do porto.

6. Para assegurar que as taxas cobradas 
são equitativas, transparentes, facilmente 
identificáveis e não discriminatórias e 
refletem os custos dos meios e serviços 
oferecidos e, quando adequado, utilizados, 
o montante das taxas e a sua base de 
cálculo são dados a conhecer em inglês aos 
utilizadores do porto nos planos de 
receção e gestão dos resíduos.

Alteração 91

Proposta de diretiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A



PE635.378/ 39

PT

Iniciativas de «pesca de lixo» e limpeza de 
praias

1. Os Estados-Membros devem criar e 
manter um fundo nacional para apoiar 
atividades e projetos de recolha de 
resíduos capturados de forma passiva por 
navios de pesca e de resíduos encontrados 
em zonas costeiras situadas nas 
proximidades de portos e ao longo das 
rotas de navegação.
2. Os Estados-Membros devem 
assegurar a recolha de dados de 
monitorização do volume, da quantidade e 
dos tipos de resíduos capturados de forma 
passiva e dos resíduos encontrados em 
zonas costeiras nas proximidades dos 
portos e ao longo das rotas de navegação, 
e a transmissão desses dados para uma 
base de dados eletrónica criada e mantida 
pela Comissão.
3. Os Estados-Membros devem 
informar a Comissão sobre o fundo 
nacional criado nos termos do n.º 1 até 31 
de dezembro de [dois anos após a adoção], 
e posteriormente devem apresentar 
relatórios sobre as atividades e os projetos 
que receberam financiamento. Esses 
relatórios devem ser divulgados 
publicamente.
A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 19.º, a fim de definir as 
metodologias de recolha dos dados de 
monitorização e o modelo da 
comunicação de informações.

Alteração 92

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) a isenção não tem repercussões 
negativas na segurança marítima, na 
saúde, nas condições de vida ou de 
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trabalho ou no meio marinho;

Alteração 93

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A disposição prevista na alínea b) é 
comprovada por um contrato assinado com 
um porto ou uma empresa de gestão dos 
resíduos, recibos de entrega de resíduos e 
confirmação de que o acordo foi aceite por 
todos os portos na rota do navio. O acordo 
de entrega e pagamento da taxa é celebrado 
num porto situado na União, a fim de 
constituir um elemento de prova suficiente 
em conformidade com o disposto no 
presente número.

(c) A disposição prevista na alínea b) é 
comprovada por um contrato assinado com 
um porto ou uma empresa de gestão dos 
resíduos, recibos de entrega de resíduos e 
confirmação de que o acordo foi notificado 
a todos os portos na rota do navio. O 
acordo de entrega e pagamento da taxa é 
celebrado num porto, a fim de constituir 
um elemento de prova suficiente em 
conformidade com o disposto no presente 
número, ou noutro porto, se for possível 
determinar, com base nas informações 
comunicadas por via eletrónica para o 
sistema de informação, controlo e 
aplicação referido no artigo 14.º e na 
GISIS, que estão disponíveis meios 
adequados de receção no porto com o 
qual foi celebrado o acordo previsto na 
alínea b).

Alteração 94

Proposta de diretiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.°-A
Responsabilidade alargada do produtor

Os Estados-Membros estabelecem regimes 
de responsabilidade alargada do produtor 
para artes de pesca e respetivos 
componentes. Para além dos requisitos 
mínimos estabelecidos no artigo 8.º-A da 
Diretiva 2008/98/CE, devem ser incluídos 
nos referidos regimes os seguintes 
elementos:
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(a) Uma taxa modulada que promova a 
colocação no mercado de artes de pesca 
concebidas para a reutilização e a 
reciclagem;
(b) Sistemas de consignação que 
garantam a devolução e recolha de artes 
de pesca velhas, abandonadas ou 
inutilizáveis.

Alteração 95

Proposta de diretiva
Artigo 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
qualquer navio pode ser objeto de inspeção 
para se verificar se cumpre os requisitos da 
presente diretiva.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
qualquer navio pode ser objeto de 
inspeções, inclusivamente aleatórias, para 
se verificar se cumpre os requisitos da 
presente diretiva.

Alteração 96

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito às inspeções de 
navios não abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Diretiva 2009/16/CE, os 
Estados-Membros velam por que sejam 
efetuadas inspeções a um mínimo de 20 % 
do número total anual dos navios 
individuais existentes em cada uma das 
categorias a seguir enumeradas:

1. No que diz respeito às inspeções de 
navios não abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Diretiva 2009/16/CE, os 
Estados-Membros velam por que sejam 
efetuadas inspeções a um mínimo de 25 % 
do número total anual dos navios 
individuais existentes em cada uma das 
categorias a seguir enumeradas:

Alteração 97

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros estabelecem 
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procedimentos para a inspeção dos navios 
de pesca com arqueação bruta inferior a 
100 toneladas, bem como das 
embarcações de recreio com arqueação 
bruta inferior a 100 toneladas, a fim de 
garantir a conformidade com os requisitos 
aplicáveis da presente diretiva, zelando 
por que as inspeções sejam efetuadas em 
pelo menos 20 % do número total de 
navios de pesca e embarcações de recreio 
que fazem escala num dado Estado-
Membro por ano.

Alteração 98

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os resultados das inspeções referidas 
no n.º 1 devem ser registados na parte 
respetiva do sistema de informação, 
controlo e aplicação referido no artigo 15.º 
da presente diretiva.

2. Os resultados das inspeções referidas 
nos n.ºs 1 e 1-A devem ser registados na 
parte respetiva do sistema de informação, 
controlo e aplicação referido no artigo 15.º 
da presente diretiva.

Alteração 99

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem definir 
os procedimentos para as inspeções de 
navios de pesca e embarcações de recreio 
com arqueação bruta inferior a 100 
toneladas, a fim de garantir a 
conformidade com os requisitos aplicáveis 
da presente diretiva.

Suprimido

Alteração 100

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) em caso de perda de artes de pesca, 
a informação exigida nos termos do artigo 
48.º do Regulamento (CE) n.º 1224/2009 
do Conselho1-A;
______________
1-A Regulamento (CE) n.º 1224/2009 do 
Conselho, de 20 de novembro de 2009, 
que institui um regime da União de 
controlo a fim de assegurar o 
cumprimento das regras da política 
comum das pescas, altera os 
Regulamentos (CE) n.º 847/96, (CE) n.º 
2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 
768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) n.º 
2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 
509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º 
1098/2007, (CE) n.º 1300/2008, (CE) n.º 
1342/2008, e revoga os Regulamentos 
(CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 e 
(CE) n.º 1966/2006 (JO L 343 de 
22.12.2009, p. 1).

Alteração 101
Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações comunicadas para 
efeitos dos artigos 4.º e 5.º, n.º 2, serão 
posteriormente transmitidas pela Comissão 
à base de dados sobre os meios portuários 
de receção da OMI no âmbito da GISIS.

4. As informações comunicadas para 
efeitos dos artigos 4.º e 5.º, n.º 2, serão 
posteriormente transmitidas pela Comissão 
à base de dados sobre os meios portuários 
de receção da OMI no âmbito da GISIS 
que será necessário atualizar 
regularmente.

Alteração 102

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão deve publicar, com base 
nos dados que lhe foram comunicados em 
conformidade com o n.º 2, alínea d-A), até 
31 de dezembro de 2022 e posteriormente 
de dois em dois anos, um relatório de 
síntese sobre a perda de artes de pesca.

Alteração 103

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão assegura que a base de 
dados das inspeções possibilita extrair 
quaisquer dados pertinentes comunicados 
pelos Estados-Membros para efeitos de 
controlo da aplicação da diretiva.

4. A Comissão assegura que a base de 
dados das inspeções possibilita extrair 
quaisquer dados pertinentes comunicados 
pelos Estados-Membros para efeitos de 
controlo da aplicação da diretiva. A 
Comissão revê regularmente a base de 
dados, de modo a acompanhar a 
aplicação da diretiva, e chama a atenção 
para quaisquer dúvidas quanto à 
aplicação geral, tendo em vista promover 
a adoção de medidas corretivas.

Alteração 104

Proposta de diretiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Formação do pessoal

As autoridades portuárias responsáveis 
pelos meios portuários de receção 
asseguram que todo o pessoal obtenha a 
formação necessária à aquisição dos 
conhecimentos essenciais para as suas 
funções de gestão dos resíduos, 
conferindo especial atenção aos aspetos 
de saúde e segurança associados ao 
tratamento de materiais perigosos, e que 
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os requisitos de formação sejam 
regularmente atualizados para dar 
resposta aos desafios da inovação 
tecnológica.

Alteração 105

Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer o 
regime de sanções aplicáveis à violação 
das disposições nacionais aprovadas para 
efeitos da presente diretiva e tomam as 
medidas necessárias para garantir a sua 
aplicação. As sanções previstas devem ser 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

Os Estados-Membros devem estabelecer o 
regime de sanções aplicáveis à violação 
das disposições nacionais aprovadas para 
efeitos da presente diretiva e tomam as 
medidas necessárias para garantir a sua 
aplicação. As sanções previstas devem ser 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas e 
devem ter em conta a gravidade da 
infração e a existência de infrações 
anteriores cometidas pela autoridade, pelo 
operador, pelo agente, pelo comandante 
ou por outra parte pertinente.

Alteração 106

Proposta de diretiva
Artigo 17 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve propiciar a organização 
de encontros para o intercâmbio de 
experiências entre as autoridades nacionais 
dos Estados-Membros e peritos, incluindo 
os provenientes do setor privado, sobre a 
aplicação da presente diretiva nos portos da 
União.

A Comissão deve propiciar a organização 
de encontros para o intercâmbio de 
experiências entre as autoridades nacionais 
dos Estados-Membros e peritos, incluindo 
os provenientes do setor privado, da 
sociedade civil e dos sindicatos, sobre a 
aplicação da presente diretiva nos portos da 
União.

Alteração 107

Proposta de diretiva
Artigo 17 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros apresentam, o mais 
tardar em ... [12 meses após a data de 
adoção da presente diretiva], e, 
posteriormente, de dois em dois anos, um 
relatório à Comissão sobre as suas 
melhores práticas em matéria de gestão 
sustentável dos resíduos a bordo dos 
navios e nos seus portos. Seis meses após 
o termo de cada prazo de apresentação de 
relatórios, a Comissão elabora um 
relatório sobre as referidas melhores 
práticas, a fim de fornecer orientações 
para a realização de progressos rumo à 
realização dos objetivos da presente 
diretiva.

Alteração 108

Proposta de diretiva
Artigo 20-A – parágrafo 1 – ponto 1 (novo)
Diretiva 2005/35/CE
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2

Texto em vigor Alteração

Artigo 20.º-A
Diretiva 2005/35/CE

A Diretiva 2005/35/CE é alterada do 
seguinte modo:
(1) No artigo 2.º, o ponto 2 passa a ter a 
seguinte redação:

2. «Substâncias poluentes», as substâncias 
abrangidas pelo anexo I (hidrocarbonetos) 
e anexo II (substâncias líquidas nocivas a 
granel) da Convenção Marpol 73/78.

“2. «Substâncias poluentes», as 
substâncias abrangidas pelos anexos I 
(hidrocarbonetos), II (substâncias líquidas 
nocivas a granel), IV (esgotos sanitários), 
V (lixo) e VI (resíduos relacionados com 
poluição atmosférica) da Convenção 
Marpol 73/78 na sua versão atualizada;»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) 
(Alteração relacionada com a nova alteração ao artigo 20.º-A (novo), que propõe alterar a 

definição de substâncias poluentes na diretiva relativa à poluição por navios.)

Alteração 109



PE635.378/ 47

PT

Proposta de diretiva
Artigo 20-A – parágrafo 1 – ponto 2 (novo)
Diretiva 2005/35/CE
Artigo 5 – n.° 1

Texto em vigor Alteração

(2) No artigo 5.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

1. As descargas de substâncias 
poluentes em quaisquer das zonas referidas 
no n.o 1 do artigo 3.o não são consideradas 
infrações se cumprirem as condições 
estabelecidas nas regras 15, 34, 4.1 ou 4.3 
do anexo I ou nas regras 13, 3.1.1 ou 3.1.3 
do anexo II da Convenção Marpol 73/78.

“1. As descargas de substâncias 
poluentes em quaisquer das zonas referidas 
no n.º 1 do artigo 3.º não são consideradas 
infrações se cumprirem as condições 
estabelecidas nas regras 15, 34, 4.1 ou 4.3 
do anexo I, nas regras 13, 3.1.1 ou 3.1.3 do 
anexo II, nas regras 3 e 11 do anexo IV, 
nas regras 4, 5, 6 ou 7 do anexo V ou na 
regra 3 do anexo VI da Convenção Marpol 
73/78, na sua versão atualizada.»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) 
(Alteração relacionada com a nova alteração ao artigo 20.º-A (novo), que propõe alterar a 

definição de substâncias poluentes na diretiva relativa à poluição por navios.)

Alteração 110

Proposta de diretiva
Artigo 20-A – parágrafo 1 – ponto 3 (novo)
Diretiva 2005/35/CE
Artigo 5 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

(3) No artigo 5.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

2. As descargas de substâncias 
poluentes efetuadas em quaisquer das 
zonas referidas nas alíneas c), d) e e) do 
n.º 1 do artigo 3.º não são consideradas 
infrações imputáveis ao armador, ao 
comandante ou à tripulação, se 
preencherem as condições estabelecidas na 
regra 4.2 do anexo I ou na regra 3.1.2 do 
anexo II da Convenção Marpol 73/78.

“2. As descargas de substâncias 
poluentes efetuadas em quaisquer das 
zonas referidas nas alíneas c), d) e e) do n.º 
1 do artigo 3.º não são consideradas 
infrações imputáveis ao armador, ao 
comandante ou à tripulação, se 
preencherem as condições estabelecidas na 
regra 4.2 do anexo I ou na regra 3.1.2 do 
anexo II, nas regras 3 e 11 do anexo IV, 
nas regras 4, 5, 6 ou 7 do anexo V ou na 
regra 3 do anexo VI da Convenção Marpol 
73/78, na sua versão atualizada.»
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-20091116) 
(Alteração relacionada com a nova alteração ao artigo 20.º-A, que propõe alterar a definição 

de substâncias poluentes na diretiva relativa à poluição por navios.)

Alteração 111

Proposta de diretiva
Artigo 24 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão procede à avaliação da 
presente diretiva e apresenta os resultados 
dessa avaliação ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho o mais tardar sete anos após a 
sua entrada em vigor.

A Comissão procede à avaliação da 
presente diretiva e apresenta os resultados 
dessa avaliação ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho o mais tardar quatro anos 
após a sua entrada em vigor. A Comissão 
avalia igualmente se a Agência Europeia 
da Segurança Marítima (EMSA) deve 
dispor de competências adicionais para a 
aplicação da presente diretiva. Entre elas 
poderão figurar a análise e a investigação 
das alegadas insuficiências dos meios 
portuários de receção nos termos do 
artigo 4.º.

Alteração 112

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até 31 de dezembro de 2020, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até 31 de dezembro de 2020, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições. O cumprimento das 
obrigações previstas no artigo 4.º, n.º 3, 
no artigo 5.º, n.º 2, último parágrafo, no 
artigo 6.º, n.º 2, no artigo 7.º, n.º 3, e no 
artigo 9.º, n.º 3, deve realizar-se em 
conformidade com a Diretiva 2010/65/UE.

Alteração 113
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Proposta de diretiva
Anexo 4 – subtítulo 1

Texto da Comissão Alteração

Categorias de custos de funcionamento e 
gestão dos MPR

Categorias de custos e receitas líquidas 
relacionadas com o funcionamento e a 
gestão dos meios portuários de receção

Alteração 114

Proposta de diretiva
Anexo 4 – quadro – coluna 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 Receitas 
O produto dos regimes obrigatórios de 
responsabilidade alargada do produtor e 
do financiamento nacional / regional 
disponível, incluindo os elementos de 
receitas enunciados infra:
- Recolha, transporte e tratamento de 
resíduos recolhidos não seletivamente 
(resíduos abrangidos pelo regime 
obrigatório de responsabilidade alargada 
do produtor, mas que não entram no 
canal de recolha separada, por exemplo, 
os resíduos recolhidos juntamente com 
resíduos urbanos mistos);
- Informação e sensibilização do público;
- Ações de prevenção de resíduos;
- A prevenção e a gestão do lixo;
- Aplicação e supervisão do regime 
obrigatório de responsabilidade alargada 
do produtor (incluindo auditorias, 
medidas contra oportunistas, etc.);
- Administração, comunicação e gestão e 
prestação de informações relativas ao 
funcionamento de regimes coletivos;
- Financiamento ao abrigo do FEAMP; 
- Outras fontes de financiamento ou 
subsídios acessíveis aos portos para a 
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gestão de resíduos e pescas.

Alteração 115

Proposta de diretiva
Anexo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Receitas líquidas
Receitas líquidas dos sistemas de gestão 
de resíduos e financiamento nacional / 
regional, incluindo os elementos de 
receitas enunciados infra:
- benefícios financeiros líquidos 
proporcionados pelos regimes de 
responsabilidade alargada do produtor,
- outras receitas líquidas da gestão de 
resíduos, como os sistemas de reciclagem,
- apoio do Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas,
- outras fontes de financiamento ou 
subsídios acessíveis aos portos para a 
gestão de resíduos e pescas.

Alteração 116

Proposta de diretiva
Anexo 5 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

[inserir nome do navio] [inserir número 
OMI] [inserir nome do Estado de bandeira]

[inserir nome do navio] [inserir número 
OMI] [inserir nome do Estado de bandeira]

faz viagens regulares, com escalas 
frequentes e regulares nos portos seguintes 
em [inserir nome do Estado-Membro] de 
acordo com um calendário ou rota 
predeterminados:

faz viagens regulares ou viagens de pesca, 
com escalas frequentes e regulares nos 
portos seguintes em [inserir nome do 
Estado-Membro] de acordo com um 
calendário ou rota predeterminados:


