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ALTERAÇÕES 001-012 
apresentadas pela Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

Relatório
Francesc Gambús A8-0253/2017
Normas processuais no domínio da apresentação de relatórios ambientais

Proposta de decisão (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

_____________________________________________________________

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) As Diretivas 2009/31/CE e 
2003/87/CE determinam que os Estados-
Membros apresentem um relatório sobre a 
aplicação das mesmas com base num 
questionário ou num modelo elaborado 
pela Comissão de acordo com o 
procedimento previsto na Diretiva 
91/692/CEE. A fim de evitar um vazio 
jurídico consequente à revogação da 
Diretiva 91/692/CEE, é necessário 
substituir a referência a esta por uma 
referência ao procedimento previsto na 
diretiva pertinente.

Suprimido

Justificação

Supressão, a fim de respeitar as atuais negociações do trílogo sobre o RCLE.

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) O Regulamento (UE) n.º 1257/2013 
contém uma referência à Diretiva 
91/692/CEE. A disposição em causa diz 
respeito ao primeiro exercício de 
apresentação de relatórios, que já 
terminou. Essa disposição deve, por 
conseguinte, ser suprimida.

(14) O segundo parágrafo do artigo 21.º, 
n.º 2, do Regulamento (UE) n.º 1257/2013 
remete para a Diretiva 91/692/CEE, que 
vai ser revogada. Nos termos dessa 
disposição, o primeiro exercício de 
apresentação de relatórios deverá ter 
início na data de aplicação do 
Regulamento (UE) n.º 1257/2013. Em 19 
de dezembro de 2016, através da Decisão 
de Execução (UE) 2016/2323, a Comissão 
elaborou a primeira versão da lista 
europeia de estaleiros de reciclagem de 
navios (a seguir designada «Lista 
Europeia»). Em conformidade com o 
artigo 26.º do Regulamento (UE) n.º 
1257/2013, os Estados-Membros podem 
autorizar a reciclagem de navios em 
estaleiros de reciclagem incluídos na Lista 
Europeia antes da data de aplicação do 
referido regulamento. Nessas 
circunstâncias, não se aplica o 
Regulamento (CE) n.º 1013/2006. Para 
evitar uma situação em que as 
informações não sejam recolhidas nem ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 
1013/2006, nem do Regulamento (UE) n.º 
1257/2013, afigura-se apropriado 
introduzir um período de transição para a 
apresentação de relatórios entre a data da 
primeira autorização antecipada nos 
termos do artigo 26.º do Regulamento 
(UE) n.º 1257/2013 num dado Estado-
Membro e a data de aplicação desse 
regulamento em cada Estado-Membro 
que decida utilizar o período de transição 
previsto nesse artigo. Para limitar os 
encargos administrativos daí resultantes 
para cada um desses Estados-Membros, 
não é necessário que as informações 
recolhidas durante o período de transição 
constituam a base de um relatório 
separado. Em vez disso, é suficiente que 
essas informações sejam incluídas ou 
façam parte do primeiro relatório 
periódico, abrangendo o período de três 
anos a contar da data de aplicação do 
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Regulamento (UE) n.º 1257/2013.

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Atendendo a que o objetivo da 
presente decisão, a saber, a alteração ou a 
revogação de atos jurídicos obsoletos no 
domínio da prestação de informações 
ambientais, não pode ser suficientemente 
alcançado pelos Estados-Membros, mas 
pode, devido à sua natureza, ser mais bem 
alcançado ao nível da União, a União 
pode tomar medidas, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade 
consagrado no mesmo artigo, a presente 
decisão não excede o necessário para 
alcançar esse objetivo.

Alteração 4

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º Suprimido
Alteração da Diretiva 2003/87/CE
O quarto período do artigo 21.º, n.º 1, da 
Diretiva 2003/87/CE passa a ter a 
seguinte redação:
«O relatório deve ser elaborado com base 
num questionário ou num modelo 
adotados pela Comissão na forma de atos 
de execução. Esses atos de execução são 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 22.º-A, n.º 2».
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Justificação

Supressão, a fim de respeitar as negociações em curso no âmbito do trílogo.

Alteração 5

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3
Diretiva 2009/31/CE
Artigo 29-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 29.º é conferido à 
Comissão por um período indeterminado, 
a partir de [data de entrada em vigor da 
presente decisão].

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 29.º é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos, a 
partir de … [data de entrada em vigor da 
presente decisão]. 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.
A Comissão elabora um relatório relativo 
à delegação de poderes pelo menos 
nove meses antes do final do prazo de 
cinco anos. Este relatório é apresentado 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

Alteração 6

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo l – ponto 1
Diretiva 86/278/CEE
Artigo 13 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados nos termos do artigo 15.º-A no 
que diz respeito à adaptação dos anexos 
ao progresso científico e técnico.

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados nos termos do artigo 15.º-A para 
alterar os anexos, por forma a adaptá-los 
ao progresso técnico e científico;

Alteração 7

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 4
Diretiva 86/278/CEE
Artigo 15-A – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 13.º é conferido à 
Comissão por um período indeterminado a 
partir da entrada em vigor da presente 
diretiva.

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 13.º é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos, a 
partir de … [data de entrada em vigor da 
presente decisão]. 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.
A Comissão elabora um relatório relativo 
à delegação de poderes pelo menos 
nove meses antes do final do prazo de 
cinco anos. Este relatório é apresentado 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.

Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No artigo 21.º do Regulamento (UE) n.º 
1257/2013, o n.º 2 passa a ter a seguinte 
redação:

No artigo 21.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 
n.º 1257/2013, o primeiro e segundo 
parágrafos passam a ter a seguinte 
redação:

Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 5 – parágrafo 1
Regulamento (UE) n.º 1257/2013
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro relatório eletrónico deve 
abranger o período compreendido entre a 
data de publicação da Lista Europeia e 31 
de dezembro de 2018.

O primeiro relatório eletrónico deve 
abranger o período de três anos a contar 
da data de aplicação do presente 
regulamento, em conformidade com o 
artigo 32.º, n.º 1. Sempre que um Estado-
Membro autorize a reciclagem de navios 
em estaleiros de reciclagem incluídos na 
Lista Europeia antes da data de aplicação 
do presente regulamento nos termos do 
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artigo 26.º, o primeiro relatório eletrónico 
desse Estado-Membro deve igualmente 
abranger o período compreendido entre a 
data da referida autorização e a data de 
aplicação do presente regulamento.

Alteração 10

Proposta de decisão
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)
Diretiva 94/63/CE
Artigo 9 – segunda frase

Texto em vigor Alteração

3-A. No artigo 9.º, a segunda frase passa 
a ter a seguinte redação:

A Comissão será convidada a acompanhar 
o seu primeiro relatório, quando for 
adequado, de propostas de alteração da 
diretiva incluindo, em especial, a extensão 
do seu âmbito de aplicação, de forma a 
abranger o controlo de vapor e os sistemas 
de recuperação nos equipamentos de carga 
e nos navios.

A Comissão será convidada a acompanhar 
os seus relatórios, quando for adequado, 
de propostas de alteração da diretiva 
incluindo, em especial, a extensão do seu 
âmbito de aplicação, de forma a abranger o 
controlo de vapor e os sistemas de 
recuperação nos equipamentos de carga e 
nos navios.

Alteração 11

Proposta de decisão
Artigo 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão é aplicável a partir de 
[Serviço de Publicações: data de entrada 
em vigor da alteração ao artigo 37.º, n.º 
142, da Diretiva 2008/98/CE, da alteração 
do artigo 9.º 43, da Diretiva 2000/53/CE, 
da alteração do artigo 15.º 44, da Diretiva 
1999/31/CE e da alteração do artigo 17.º 
45 da Diretiva 94/62/CE.]

Suprimido

_________________
42 COM(2015)0595 final
43 COM(2015)0593 final
44 COM(2015)0594 final
45 COM(2015)0596 final COM(2015)0337
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Justificação

Supressão das referências para respeitar as atuais negociações do trílogo sobre o pacote 
relativo à economia circular e respetivos resultados.

Alteração 12

Proposta de decisão
Artigo 8 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O artigo 1.º é aplicável a partir de 
[Serviço de Publicações: data de entrada 
em vigor da alteração do artigo 22.º-A da 
Diretiva 2003/87/EC46].

Suprimido

_________________
46 COM(2015)0337

Justificação

Supressão das referências e a data de entrada em vigor, a fim de respeitar as atuais 
negociações do trílogo sobre o RCLE e respetivos resultados.


