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Introdução 

 

1. Em 23 de março de 2012, a Comissão enviou ao Conselho e ao Parlamento Europeu a 

proposta referida em epígrafe.  
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Conteúdo da proposta 

 
2. A Convenção do Trabalho Marítimo (MLC de 2006) foi adotada pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) em 23 de fevereiro de 2006. Em 20 de agosto de 2012, trinta 

Estados-Membros da OIT, correspondendo a um total de pelo menos 33 % da arqueação bruta 

da frota mundial, tinham depositado os respetivos instrumentos de ratificação. Por 

conseguinte, a MLC de 2006 entrará em vigor, enquanto instrumento jurídico internacional de 

caráter vinculativo, em 20 de agosto de 2013. A MLC de 2006 prevê direitos gerais e proteção 

no trabalho para todos os marítimos, independentemente da sua nacionalidade e da bandeira 

do navio. A MLC visa garantir condições de trabalho dignas para os marítimos e, ao mesmo 

tempo, condições de concorrência justas para os armadores de qualidade. É aplicável ao 

transporte marítimo internacional e abrange matérias essenciais como as condições mínimas a 

observar para o trabalho dos marítimos a bordo de um navio (Título I da MLC de 2006), as 

condições de trabalho (Título II), o alojamento, as instalações de lazer, alimentação e serviço 

de mesa (Título III), a proteção da saúde, cuidados médicos, bem-estar e proteção em matéria 

de segurança social (Título IV) e o cumprimento e aplicação (Título V).  

 

3. O objetivo da proposta em epígrafe consiste em alinhar a legislação da União Europeia pelas 

regras de execução e cumprimento previstas no Título V da Convenção do Trabalho 

Marítimo, integrando assim as regras relativas às responsabilidades dos Estados do porto na 

legislação da UE. 

 

4. A proposta altera a Diretiva 2009/16/CE nomeadamente ao incorporar os requisitos previstos 

na MLC de 2006, a saber: 

 

• a inclusão, nos documentos a verificar pelos inspetores no âmbito do controlo pelo Estado 
do porto, do certificado de trabalho marítimo e da declaração de conformidade do trabalho 
marítimo;  

• o alargamento do âmbito das inspeções a novos elementos (por exemplo, a existência de um 

contrato de trabalho adequado, assinado por ambas as partes para cada marítimo e do qual 
constem as cláusulas exigidas); e 

• o alargamento do âmbito da investigação em caso de reclamação e a estipulação do 
procedimento adequado. 
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 Além disso, a proposta altera as disposições em matéria de "comitologia" previstas na 

Diretiva 2009/16/CE a fim de as adaptar ao Tratado de Lisboa. 

 

Trabalhos a nível das instâncias do Conselho 

 

5. A análise da proposta pelo Grupo dos Transportes Marítimos teve início em abril de 2012 sob 

a Presidência Dinamarquesa. Importa referir que a proposta não vinha acompanhada de uma 

avaliação de impacto.  

 

6. A proposta foi objeto de um relatório intercalar apresentado ao Conselho TTE em 7 de junho 

de 2012.1 

 

7. A Presidência conseguiu encontrar soluções para todas as preocupações expressas nesse 

relatório intercalar, em especial no que se refere à questão de saber se o controlo pelo Estado 

do porto pode ser validamente efetuado por Estados-Membros que não procederam à 

ratificação de uma ou mais das convenções referidas na Diretiva 2009/16/CE, com as 

alterações que lhe foram introduzidas (ver considerandos 2-A e 2-B ) e à denominada 

"cláusula de não regressão", que recorda aos Estados-Membros que a diretiva não deverá 

constituir motivo para a redução do nível geral de proteção dos trabalhadores já prevista 

noutra legislação da UE ( ver considerandos 4-A e 4-B). 

 

Trabalhos no Parlamento Europeu 

 

8. O Parlamento Europeu só recentemente começou a analisar a proposta. A comissão 

parlamentar responsável, a Comissão dos Transportes e Turismo  (TRAN) nomeou um relator 

(o Deputado Brian Simpson, S&D, UK), em abril de 2012. Em outubro de 2012, teve lugar 

uma primeira troca de pontos de vista na Comissão TRAN. 

 

9. Está previsto que a votação na Comissão TRAN se realize em novembro de 2012, e que a 

votação em plenário decorra em janeiro ou fevereiro de 2013. 

                                                 
1  Doc. 9863/12. 
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Reservas pendentes 

 

10. As delegações de Malta e do Reino Unido mantêm reservas de análise parlamentar. 

 

11. A Comissão mantém reservas sobre as disposições relativas aos atos de execução e aos atos 

delegados, bem como sobre a supressão da sua proposta de alteração do ponto II 2B do 

Anexo I da Diretiva 2009/16/CE, nos termos da qual os navios que arvoram pavilhão de 

Estados que não tenham ratificado todo um conjunto de Convenções (incluindo a MLC 

de 2006) ficariam sujeitos a inspeções mais frequentes. 

 

Conclusão 

 

12. Convida-se o Comité de Representantes Permanentes/Conselho a analisar o texto reproduzido 

em anexo, tendo em vista a definição de uma orientação geral na reunião do Conselho 

de 29 de outubro de 2012.  
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ANEXO 

Proposta de 

DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

que altera a Diretiva 2009/16/CE do Conselho relativa à inspeção pelo Estado do porto 

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o 

artigo 100.º, n.º 2, 

 

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia, 

 

Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais, 

 

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu2, 

 

Após consulta ao Comité das Regiões, 

 

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, 

 

Considerando o seguinte: 

                                                 
2 JO C […], […], p. […]. 



 
13904/12  ag/MJS/lr 6 
ANEXO DG E 2 A  PT 

(1) Em 23 de fevereiro de 2006, a Organização Internacional do Trabalho aprovou a Convenção 
do Trabalho Marítimo, de 2006 (MLC de 2006), com o objetivo de criar um instrumento 
único e coerente que incorporasse, tanto quanto possível, todas as normas atualizadas contidas 
nas convenções e recomendações internacionais do trabalho marítimo existentes, bem como 
os princípios fundamentais comunicados noutras convenções internacionais do trabalho. 

 

(2) A Decisão 2007/431/CE do Conselho, de 7 de junho de 20073, autorizou os Estados-Membros 
a ratificarem a MLC de 2006. Os Estados-Membros deverão ratificá-la o mais depressa 
possível. 

 
(2-A) Ao efetuarem inspeções, no âmbito do controlo pelo Estado do porto em conformidade com a 

Diretiva 2009/16/CE tal como alterada pela presente diretiva, respeitantes a disposições de 
Convenções que não tenham ainda ratificado e que determinem que todos os navios atracados 
no porto de outro Governo ou Parte Contratante sejam controlados por agentes devidamente 
autorizados, os Estados-Membros deverão envidar todos os esforços para darem cumprimento 
aos procedimentos e práticas impostos pelas Convenções, devendo, por conseguinte, abster-se 
de apresentar relatórios, pertinentes para o controlo pelo Estado do porto, à OMI e /ou à OIT.  
Os Estados-Membros que ainda não tenham procedido à ratificação de uma Convenção 
internacional abrangida pela Diretiva 2009/16/CE aquando da sua entrada em vigor, deverão 
envidar todos os esforços para estabelecerem condições idênticas a bordo dos seus navios, em 

conformidade com os requisitos estabelecidos pela Convenção.  
 
(2-B) Para assegurarem uma abordagem harmonizada da aplicação efetiva das normas 

internacionais por parte dos Estados-Membros ao efetuarem tanto inspeções de controlo dos 
navios pelo Estado da bandeira como  inspeções de controlo pelo Estado do porto, e a fim de 
evitarem fricções entre o direito internacional e o direito europeu, os Estados-Membros 
deverão procurar ratificar as Convenções – pelo menos as partes das Convenções que se 
enquadrem no âmbito das competências da União – até à data da sua entrada em vigor a nível 
internacional.  

 
(3) A MLC de 2006 estabelece normas para o trabalho marítimo aplicáveis a todos os marítimos, 

independentemente da sua nacionalidade e da bandeira dos navios em que trabalhem. 

                                                 
3 Decisão 2007/431/CE do Conselho que autoriza os Estados-Membros a ratificarem, no 

interesse da Comunidade Europeia, a Convenção do Trabalho Marítimo, de 2006, da 
Organização Internacional do Trabalho (JO L 161 de 22.6.2007, p. 63). 
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(3-A)  Na Diretiva 2009/16/CE, tal como alterada pela presente diretiva,  em vez de se proceder à 

definição dos termos "marítimo" e "tripulação", é adequado  entender o seu sentido, em cada 

contexto, conforme são definidos ou entendidos nas convenções internacionais pertinentes. 

Para todas as questões da Diretiva 2009/12/CE, tal como alterada pela presente diretiva, 

relacionadas com a aplicação da MLC de 2006, o termo "tripulação" deverá ser entendido 

como referindo-se a "marítimo", tal como definido na MLC de 2006. 

 

(3-B) Para todas as questões da presente diretiva relacionadas com a aplicação da MLC de 2006, 

inclusive para os navios a que não é aplicável o Código ISM, as referências  a "companhia" 

feitas na Diretiva 2009/16/CE, tal como alterada pela presente diretiva, deverão ser entendidas 

na aceção de "armador", tal como definido na disposição pertinente da MLC de 2006, 

atendendo a que esta última definição se adequa melhor às necessidades específicas da MLC 

de 2006. 

 

(4) Uma parte importante das normas da MLC de 2006 encontra-se transposta para o direito da 

União através da Diretiva 2009/13/CE do Conselho, de 16 de fevereiro de 2009 4, e da 

Diretiva 1999/63/CE do Conselho, de 21 de junho de 1999 5. As normas da MLC de 2006 

abrangidas pelo âmbito da Diretiva 2009/13/CE e/ou da Diretiva 1999/63/CE devem ser 

aplicadas pelos Estados-Membros de acordo com as referidas diretivas. 

 

(4-A) A título de princípio geral, a aplicação e/ou interpretação da presente diretiva não deverá, em 

circunstância alguma, constituir motivo para a redução, pelos Estados-Membros, do nível 

geral de proteção das pessoas que trabalham a bordo dos navios que arvorem pavilhão de um 

Estado-Membro, nos termos da legislação social da União aplicável. 

                                                 
4 Diretiva 2009/13/CE que aplica o Acordo celebrado pela Associação de Armadores da 

Comunidade Europeia (ECSA) e pela Federação Europeia dos Trabalhadores dos Transportes 
(ETF) relativo à Convenção sobre Trabalho Marítimo, 2006 (JO L 124 de 20.5.2009, p. 30). 

5 Diretiva de 1999/63/CE respeitante ao Acordo relativo à organização do tempo de trabalho 
dos marítimos celebrado pela Associação de Armadores da Comunidade Europeia (ECSA) e 
pela Federação dos Sindicatos dos Transportes da União Europeia (FST) (JO L 167 
de 2.7.1999, p. 33). 
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(4-B) No caso de a autoridade competente do Estado do porto ter conhecimento de qualquer 

violação ou incumprimento da legislação da União, nomeadamente no que se refere às 

disposições do direito laboral da União, a bordo de navios que arvorem pavilhão de um 

Estado-Membro, deverá a autoridade em causa, de acordo com a lei e a prática nacionais, 

informar imediatamente desse facto a autoridade competente, incluindo, se adequado, as 

autoridades nacionais para as questões laborais, as quais, por seu turno, deverão notificar as 

informações pertinentes às autoridades competentes do Estado da bandeira.  

 

(5) A MLC de 2006 contém disposições de aplicação que definem as responsabilidades dos 

Estados que cumprem as obrigações de inspeção pelo Estado do porto. Para proteger a 

segurança e evitar distorções da concorrência, os Estados-Membros deverão ser autorizados a 

verificar o cumprimento das disposições da MLC de 2006 por qualquer navio que faça escala 

nos seus portos, independentemente do Estado em que se encontre registado. 

 

(6) A inspeção dos navios pelo Estado do porto é regida pela Diretiva 2009/16/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 20096, que deverá incluir a MLC de 2006 entre as 

convenções cuja aplicação é verificada pelas autoridades dos Estados-Membros nos portos da 

União.  

 

(6-A) Ao efetuarem inspeções, no âmbito do controlo pelo Estado do porto, em conformidade com a 

Diretiva 2009/16/CE, tal como alterada  pela presente diretiva, os Estados-Membros deverão 

ter em conta as disposições  da MLC de 2006, que estipulam que os Estados-Membros devem 

aceitar o certificado de trabalho marítimo e a declaração de conformidade do trabalho 

marítimo como elemento de prova de presunção do cumprimento dos requisitos estabelecidos 

na referida Convenção.  

 

(7) As regras da União deverão igualmente refletir os procedimentos previstos pela MLC de 2006 

no que respeita ao tratamento de queixas em terra relativamente a matérias por ela 

contempladas.  

                                                 
6 JO L 131 de 28.5.2009, p. 57. 
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(8) A fim de assegurar condições uniformes para a execução da Diretiva 2009/16/CE, essa 

diretiva deve ser alterada por forma a atribuir competências de execução à Comissão. A 

Comissão deverá estar habilitada a adotar atos de execução que visem a utilização de um 

formato eletrónico harmonizado para a comunicação e o acompanhamento pelas autoridades 

do Estado do porto das reclamações relacionadas com a MLC de 2006, bem como o 

estabelecimento de critérios, baseados no artigo 10.º da Diretiva 2009/16/CE, para definir o 

perfil de risco dos navios. Trata-se de um exercício altamente técnico a levar a cabo no quadro 

dos princípios e critérios que foram estabelecidos por essa diretiva. Essas competências 

deverão ser exercidas nos termos do Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece as regras e os princípios gerais 

relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do exercício das competências 

de execução pela Comissão. 7 

 

(8-A) Ao estabelecer regras de execução, a Comissão deverá ter especificamente em conta as 

competências e a experiência adquiridas com o regime de inspeções na União e aproveitar as 

competências adquiridas com o Memorando de Acordo para a inspeção de navios pelo Estado 

do porto, assinado em Paris em 26 de janeiro de 1982, na sua versão atualizada ("MA de 

Paris").  

 

(8-B) As regras de execução, incluindo as referências às instruções e orientações do MA de Paris, 

não deverão comprometer o exercício do dever profissional dos inspetores ou da autoridade 

competente, nem a flexibilidade prevista nos artigos pertinentes da Diretiva 2009/16/CE.   

 

(8-BA) Ao remeter para as instruções e orientações do MA de Paris, deverá ter-se em conta que 

essas instruções e orientações são desenvolvidas e adotadas para assegurar a coerência e para 

orientar as inspeções, por forma a facilitar a maior convergência possível.  

 

(8-C) A base de dados das inspeções  a que se refere o artigo 24.º deverá ser adaptada e 

desenvolvida à luz da Diretiva 2009/16/CE, tal como alterada pela presente diretiva, e/ou das 

alterações adotadas no contexto do MA de Paris. 

                                                 
7 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 



 
13904/12  ag/MJS/lr 10 
ANEXO DG E 2 A  PT 

 

(9) O poder de adotar atos nos termos do artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia deverá ser delegado na Comissão no que diz respeito às alterações ao 

Anexo VI da Diretiva 2009/16/CE, que contém a lista das "instruções" adotadas pelo MA de 

Paris, para que os procedimentos aplicáveis e obrigatórios no território dos Estados-Membros 

sejam conformes com os acordados a nível internacional e com as Convenções pertinentes. A 

possibilidade de a Comissão atualizar rapidamente esses procedimentos contribuirá para o 

estabelecimento de condições de igualdade a nível mundial para o transporte marítimo. É 

particularmente importante que a Comissão proceda às consultas adequadas durante os 

trabalhos preparatórios, inclusive ao nível de peritos. A Comissão, quando preparar e redigir 

atos delegados, deverá assegurar a transmissão simultânea, atempada e adequada dos 

documentos relevantes ao Parlamento Europeu e ao Conselho. 

 

(10) […] 

 

(11) Como os objetivos da presente diretiva não podem ser suficientemente alcançados pelos 

Estados-Membros e podem, por conseguinte, devido às dimensões e aos efeitos da ação 

considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União, esta pode tomar medidas, segundo o 

princípio da subsidiariedade, previsto no artigo 5.º do Tratado da União Europeia. Em 

conformidade com o princípio da proporcionalidade, consagrado no mesmo artigo, a presente 

diretiva não excede o necessário para atingir aqueles objetivos.  

 

(12) A Diretiva 2009/16/CE deverá, por conseguinte, ser alterada em conformidade. 

 

(13) A presente diretiva deverá entrar em vigor na mesma data que a MLC de 2006,  

 

ADOTARAM A PRESENTE DIRETIVA: 
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Artigo 1.º  

Alterações à Diretiva 2009/16/CE 

 

A Diretiva 2009/16/CE é alterada do seguinte modo: 

 

1) O artigo 2.º é alterado do seguinte modo: 

 

-a) No n.º1, é suprimida a alínea g); 

 

a) No n.º 1, são aditadas as seguintes alíneas: 

 

"i) A Convenção do Trabalho Marítimo, 2006 (MLC de 2006); 

 

j) A Convenção Internacional relativa ao controlo dos sistemas antivegetativos nocivos nos 

navios, 2001 (AFS de 2001).". 

 

k) A Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil por Danos resultantes da 

Poluição causada por Combustível de Bancas, de 2001 (Convenção "Bancas") "; 

 

b) […] 

 

c) […]  

 

d) […]  

 

e) São aditados os seguintes pontos: 

 

"23. "Certificado de trabalho marítimo", o certificado referido na Regra 5.1.3 da MLC 

de 2006. 

24. "Declaração de conformidade do trabalho marítimo", a declaração referida na Regra 5.1.3 

da MLC de 2006."; 
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f) É aditado o seguinte parágrafo: 

 

"Todas as referências às convenções, códigos internacionais e resoluções mencionados na 

presente diretiva, inclusive no respeitante a certificados e outros documentos, devem ser 

consideradas referências às versões atualizadas dessas convenções, códigos internacionais e 

resoluções.".  

 

2) No artigo 3.º, é aditado o número seguinte: 

 

5. […] 

 

3) No artigo 8.º, o n.º 4 passa a ter a seguinte redação: 

 

"4. A Comissão pode adotar normas de execução para assegurar condições uniformes de 

aplicação do disposto no presente artigo. Os referidos atos de execução são adotados pelo 

procedimento de exame a que se refere o artigo 31.º, n.º 3.". 

 

4) No artigo 10.º, o n.º 3 passa a ter a seguinte redação: 

 

"3. A Comissão pode adotar as normas de execução necessárias para a aplicação do presente 

artigo, designadamente:  

 

a) Os critérios do Estado da bandeira; 

 

b) Os critérios de desempenho da companhia. 

 

Os referidos atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o 

artigo 31.º, n.º 3.". 
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5) No artigo 14.º, o n.º 4 passa a ter a seguinte redação:  

 

"4. O âmbito de uma inspeção alargada, incluindo os domínios de risco a cobrir, consta do 

Anexo VII. A Comissão pode adotar normas de execução para assegurar condições uniformes 

de aplicação do Anexo VII. Os referidos atos de execução são adotados pelo procedimento de 

exame a que se refere o artigo 31.º, n.º 3.".  

 

6) No artigo 15.º, o n.º 4 passa a ter a seguinte redação: 

 

"4. A Comissão pode adotar normas de execução para assegurar condições uniformes de 

aplicação do disposto nos n.ºs 1 e 2 do presente artigo. Os referidos atos de execução são 

adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 31.º, n.º 3.". 

 

7) É inserido o seguinte artigo: 

 

"Artigo 18.º-A  

Procedimentos para o tratamento em terra das queixas relativas à MLC de 2006  

 

1. As queixas de marítimos que aleguem violação das prescrições da MLC de 2006 (incluindo os 

direitos dos marítimos) podem ser comunicadas a um inspetor no porto em que o seu navio 

tenha feito escala. Nesse caso, o inspetor procede a uma investigação inicial. 

 

2. Quando adequado, em função da natureza da queixa, a investigação inicial verificará se foram 

explorados os procedimentos de queixa a bordo previstos na Regra 5.1.5 da MLC de 2006. O 

inspetor pode também efetuar uma inspeção mais detalhada nos termos do artigo 13.º. 

 

3. Quando adequado, o inspetor procura que seja dada solução à queixa a bordo do navio. 
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4. Caso a investigação ou a inspeção revelem uma não conformidade que seja do âmbito do 

artigo 19.º, é aplicável o disposto nesse artigo. 

 

5. Caso  o n.º 4 não seja aplicável  e uma queixa apresentada por um marítimo relativamente a 

matérias abrangidas pela MLC de 2006 não tenha sido resolvida a bordo do navio, o inspetor 

notifica sem demora o Estado da bandeira, pedindo-lhe, dentro de um determinado prazo, 

aconselhamento e um plano de medidas corretivas. O relatório de qualquer inspeção efetuada 

é enviado por meios eletrónicos para a base de dados das inspeções a que se refere o 

artigo 24.º. 

 

6. Caso a queixa não tenha ficado solucionada na sequência das medidas tomadas nos termos do 

n.º 5, o Estado do porto transmite uma cópia do relatório do inspetor ao Diretor-Geral do 

Secretariado Internacional do Trabalho. O relatório deve ir acompanhado de quaisquer 

respostas recebidas da autoridade competente do Estado da bandeira dentro do prazo 

prescrito. São igualmente informadas as organizações competentes de armadores e de 

marítimos do Estado do porto. Para além disso, o Estado do porto transmite regularmente ao 

Diretor-Geral do Secretariado Internacional do Trabalho as estatísticas e as informações 

relativas às queixas que tiverem sido resolvidas. 

 

Pretende-se assim, com base nas medidas que possam ser consideradas adequadas e úteis, 

manter um registo das informações e comunicá-las às partes, incluindo as organizações de 

armadores e de marítimos, que possam estar interessadas em fazer uso dos procedimentos de 

recurso pertinentes. 

 

7. São tomadas medidas adequadas para salvaguardar a confidencialidade das queixas 

apresentadas por marítimos.  
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8. A fim de assegurar condições uniformes para a execução do presente artigo, são atribuídas 

competências de execução à Comissão no que respeita ao estabelecimento de um formato 

eletrónico e de um procedimento harmonizados para a comunicação das medidas de 

seguimento tomadas pelos Estados-Membros. Os referidos atos de execução são adotados 

pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 31.º, n.º 3. 

 

9. O presente artigo é aplicável sem prejuízo do disposto no artigo 18.º". 

 

8) O artigo 19.º é alterado do seguinte modo: 

 

a) É aditado o seguinte número: 

 

 "2-A) Em caso de condições de trabalho e de vida a bordo que representem um perigo 

manifesto para a segurança, a saúde ou a proteção dos marítimos,  ou de anomalias que 

constituam uma violação grave ou repetida das prescrições da MLC de 2006 (incluindo os 

direitos dos marítimos), a autoridade competente do local em que o navio estiver a ser 

inspecionado assegura a imobilização do navio ou a interrupção da operação durante a qual as 

anomalias tiverem sido detetadas.  

 
 A ordem de imobilização ou de interrupção da operação é mantida enquanto as anomalias não 

forem corrigidas ou, se a autoridade competente tiver aceite um plano de medidas para 

corrigir essas anomalias, enquanto essa autoridade não estiver convencida de que o referido 

plano será prontamente implementado. O inspetor pode consultar o Estado da bandeira antes 

de aceitar um plano de medidas."; 
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b) O n.º 6 passa a ter a seguinte redação: 

 

"6. Em caso de imobilização do navio, a autoridade competente informa imediatamente, por 

escrito e juntando o relatório de inspeção, a administração do Estado da bandeira ou, se tal 

não for possível, o cônsul ou, na sua falta, o mais próximo representante diplomático desse 

Estado, descrevendo todas as circunstâncias em que foi considerada necessária a intervenção. 

Além disso, devem ser igualmente notificados, se for o caso, os inspetores nomeados ou as 

organizações reconhecidas responsáveis pela emissão dos certificados de classe ou dos 

certificados oficiais nos termos das Convenções. Além disso, se um navio for impedido de 

navegar devido a graves ou repetidas violações das prescrições da MLC de 2006 (incluindo os 

direitos dos marítimos) ou devido ao facto de as condições de trabalho e de vida a bordo  

representarem um perigo manifesto para a segurança, a saúde ou a proteção dos marítimos, a 

autoridade competente notifica imediatamente desse facto o  Estado da bandeira e convida um 

representante do Estado da bandeira a estar presente, se possível, solicitando ao Estado da 

bandeira que responda dentro de um determinado prazo.  A autoridade competente informa 

também posteriormente os armadores  e as organizações de armadores e de marítimos 

competentes do Estado do porto em que a inspeção foi efetuada.". 

 

9) No artigo 23.º, o n.º 5 passa a ter a seguinte redação: 

 

"5. São atribuídas à Comissão competências de execução para adotar medidas de execução do 

presente artigo, incluindo procedimentos harmonizados para a comunicação das anomalias 

manifestas pelos pilotos e autoridades ou organismos portuários e das medidas de seguimento 

tomadas pelos Estados-Membros. Os referidos atos de execução são adotados pelo 

procedimento de exame a que se refere o artigo 31.º, n.º 3.". 

 

10) No artigo 27.º, o segundo parágrafo passa a ter a seguinte redação: 

 

"São conferidas competências de execução à Comissão para estabelecer as modalidades de 

publicação das informações referidas no primeiro parágrafo, os critérios para a agregação dos 

dados pertinentes e a frequência das atualizações. Os referidos atos de execução são adotados 

pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 31.º, n.º 3.".  
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11) São inseridos os seguintes artigos:  

 

"Artigo 30.º-A  

Atos delegados 

 

A Comissão fica habilitada a adotar atos delegados nos termos do artigo 30.º-B no que respeita às 

alterações ao Anexo VI da presente diretiva, para acrescentar à lista desse anexo novas instruções 

relativas à inspeção dos navios pelo Estado do porto adotadas pela Organização do MA de Paris.  

 

Artigo 30.º-B 

Exercício da delegação 

 

1. O poder de adotar atos delegados é conferido à Comissão nas condições estabelecidas no 

presente artigo.  

 

2. O poder de adotar atos delegados referido no artigo 30.º-A é conferido à Comissão por um 

prazo de cinco anos a contar de …*. A Comissão elabora um relatório relativo à delegação de 

poderes pelo menos nove meses antes do final do prazo de cinco anos. A delegação de 

poderes é tacitamente prorrogada por prazos de igual duração, salvo se o Parlamento Europeu 

ou o Conselho a tal se opuserem pelo menos três meses antes do final de cada prazo. 

 

3. A delegação de poderes referida no artigo 30.º-A pode ser revogada em qualquer momento 

pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A decisão de revogação põe termo à delegação 

dos poderes nela especificados. A decisão de revogação produz efeitos a partir do dia seguinte 

ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia ou de uma data posterior nela 

especificada. A decisão de revogação não afeta os atos delegados já em vigor.  

                                                 
* JO: Inserir a data: data de entrada em vigor da presente diretiva de alteração. 
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4. Assim que adotar um ato delegado, a Comissão notifica-o simultaneamente ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho. 

 

5. Os atos delegados adotados nos termos do artigo 30.º-A só entram em vigor se não tiverem 

sido formuladas objeções pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois meses 

a contar da notificação desse ato ao Parlamento Europeu e ao Conselho, ou se, antes do termo 

desse prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho tiverem informado a Comissão de que não 

têm objeções a formular. O referido prazo é prorrogado por dois meses, por iniciativa do 

Parlamento Europeu ou do Conselho.". 

 

12) O artigo 31.º passa a ter a seguinte redação: 

 

"Artigo 31.º 

Comité 

 

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

Navios (COSS), criado pelo artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 2099/2002 do Parlamento 

Europeu e do Conselho. Este comité deve ser entendido como comité na aceção do 

Regulamento (UE) n.º 182/2011. 

 

2. […] 

 

3. Caso se faça referência ao presente número, aplica-se o artigo 5.º do Regulamento (UE) 

n.º 182/2011. Na falta de parecer do comité, a Comissão não pode adotar o projeto de ato de 

execução, aplicando-se o artigo 5.º, n.º 4, terceiro parágrafo, do Regulamento (UE) 

n.º 182/2011. 

 

4. […]". 
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13) O artigo 32.º é revogado. 

 

13-A) O artigo 33.º passa a ter a seguinte redação: 

 

"Artigo 33.º 

Regras de execução 

 

Ao elaborar as normas de execução a que se referem o artigo 8.º, n.º 4, o artigo 10.º, n.º 3, o 

artigo 14.º, n.º 4, o artigo 15.º, n.º 4, o artigo 18.º-A, n.º 8, o artigo 23.º, n.º 5, e o artigo 27.º nos 

termos do procedimento a que se refere o artigo 31.º, n.º 3, a Comissão assegura-se, em especial, de 

que essas normas têm em consideração as competências especializadas e a experiência adquiridas 

com o regime de inspeções na União e se baseiam nas competências especializadas adquiridas com 

o MA de Paris.". 

 

14) No ponto II,  2B do Anexo I,  

 

 a) O quinto travessão passa a ter a seguinte redação:  

 

 " – Navios que tenham sido objeto de relatório ou de queixa, incluindo reclamação em terra, 

apresentados pelo comandante, por um membro da tripulação ou por qualquer pessoa ou 

organização com interesse legítimo na segurança da exploração do navio, nas condições de 

vida e de trabalho a bordo ou na prevenção da poluição, a menos que o Estado-Membro em 

causa considere o relatório ou a queixa manifestamente infundados."; 

 

 b) É aditado o seguinte travessão: 

 

[…] 

 

"– Navios em relação aos quais tenha sido acordado um plano de medidas para corrigir 

anomalias referidas no artigo 19.º, n.º 2-A,  sem que a execução do plano tenha sido 

verificada por um inspetor.".  
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15) No Anexo IV, 

 

 a) Os pontos 14, 15 e 16 passam a ter a seguinte redação: 

 

 "14. Atestados médicos (ver MLC de 2006). 

 

 15. Quadro da organização do trabalho a bordo (ver MLC de 2006 e STCW 78/95) 

 

 16. Registos das horas de trabalho e de descanso dos marítimos (ver MLC de 2006)"; 

 

 b) São aditados os seguintes pontos: 

 

"45. Certificado de trabalho marítimo. 

 

46. Declaração de conformidade do trabalho marítimo, Partes I e II. 

 

47. Certificado internacional de sistema antivegetativo. 

 

48. Certificado de seguro ou qualquer outra garantia financeira de responsabilidade civil para 

o risco de poluição causada por combustível de bancas.". 

 

16) No Anexo V, ponto A, são aditados os seguintes pontos: 

 

"16. Não apresentação, não conservação ou falsa conservação dos documentos exigidos pela 

MLC de 2006 ou o facto de os documentos apresentados não conterem as informações 

exigidas pela MLC de 2006 ou serem de qualquer outro modo inválidos. 

 

17. Não conformidade das condições de trabalho e de vida a bordo do navio com as 

prescrições da MLC de 2006. 
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18. Motivos razoáveis para crer que o navio mudou de bandeira com o propósito de evitar o 

cumprimento da MLC de  2006. 

 

19. Existência de uma queixa alegando a não conformidade das condições de trabalho e de 

vida a bordo do navio com as prescrições da MLC de 2006.". 

 

17) No Anexo X, ponto 3.10, são aditados os seguintes pontos: 

 

"8. Condições a bordo claramente perigosas para a segurança, a saúde ou a proteção dos 

marítimos. 

 

9. A não conformidade constitui uma violação grave ou repetida das prescrições da MLC 

de 2006 (incluindo os direitos dos marítimos).". 

 

 

Artigo 2.º  

Transposição 

 

1. Os Estados-membros põem em vigor as disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas necessárias para dar cumprimento à presente diretiva até …*. Comunicam 

imediatamente à Comissão o texto dessas disposições.  

 

 Quando os Estados-Membros adotarem essas disposições, estas incluem uma referência à 

presente diretiva ou são acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial. As 

modalidades dessa referência são estabelecidas pelos Estados-Membros. 

 

2. Os Estados-Membros comunicam à Comissão o texto das principais disposições de direito 

interno que adotarem nas matérias reguladas pela presente diretiva.  

                                                 
* JO: Inserir a data: 18 meses após a data de entrada em vigor da presente diretiva de alteração. 
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Artigo 3.º  

Entrada em vigor 

 

A presente diretiva entra em vigor na data de entrada em vigor da MLC de 2006. 

 

Artigo 4.º 

Destinatários 

 

Os destinatários da presente diretiva são os Estados-Membros. 

 

Feito em Bruxelas, em  

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho 

O Presidente O Presidente 

 


