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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

 O objetivo da proposta da Comissão é alterar o Regulamento (UE) 2015/757 relativo à 
monitorização, comunicação e verificação das emissões de dióxido de carbono provenientes do 
transporte marítimo, a fim de ter devidamente em conta o novo sistema mundial de recolha de 
dados sobre o consumo de combustível dos navios, estabelecido pela Organização Marítima 
Internacional (OMI). As alterações propostas são ajustamentos técnicos relacionados com as 
definições e com os parâmetros, os planos e os modelos de monitorização. 

A relatora saúda o facto de a Comissão tencionar utilizar a presente proposta para simplificar e 
reduzir os procedimentos administrativos das companhias de transportes marítimos e das 
administrações, preservando simultaneamente os objetivos do Regulamento (UE) 2015/757 
relativo à monitorização, comunicação e verificação. 

A relatora propõe que a Comissão reveja o funcionamento do Regulamento (UE) 2015/757, 
tendo em conta a experiência adicional adquirida durante a aplicação desse regulamento e do 
sistema global de recolha de dados sobre o consumo de combustível dos navios, estabelecido 
pela Organização Marítima Internacional (OMI), a fim de assegurar uma maior compatibilidade 
entre os dois sistemas e reduzir os requisitos duplos de apresentação de informações. 

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A Comissão deve rever o 
funcionamento do Regulamento (UE) 
2015/757, tendo em conta a experiência 
adicional adquirida durante a aplicação 
desse regulamento e do sistema global de 
recolha de dados da OMI, a fim de 
assegurar uma maior compatibilidade 
entre os dois sistemas e reduzir os 
requisitos duplos de apresentação de 
informações.

Or. pl
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Alteração2

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5 – alínea a)
Regulamento (UE) 2015/757
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que ocorra uma mudança 
de companhia, a companhia anterior deve 
apresentar à Comissão e às autoridades do 
Estado de bandeira em causa, tão próximo 
quanto possível do dia de conclusão desse 
processo de mudança e o mais tardar três 
meses após essa data, um relatório que 
abranja os mesmos elementos que o 
relatório sobre as emissões, mas limitado 
ao período correspondente às atividades 
realizadas sob a sua responsabilidade.

2. Sempre que ocorra uma mudança 
de companhia, a companhia anterior deve 
apresentar à Comissão e às autoridades do 
Estado de bandeira em causa, tão próximo 
quanto possível do dia de conclusão desse 
processo de mudança e o mais tardar três 
meses após essa data, um relatório que 
abranja os mesmos elementos que o 
relatório sobre as emissões, mas limitado 
ao período correspondente às atividades 
realizadas sob a sua responsabilidade. A 
nova companhia deve assegurar que cada 
navio cumpre os requisitos do presente 
regulamento a partir do dia da conclusão 
da mudança.

Or. pl

Justificação

Esta alteração visa esclarecer as obrigações que incumbem à nova companhia em caso de 
mudança.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/757
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(6-A) É suprimido o artigo 22.º, n.º 3;
Or. pl

Justificação

Esta alteração resulta da necessidade de incluir, no Regulamento 2015/757, o 
estabelecimento de um novo sistema global de recolha de dados sobre o consumo de 
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combustível dos navios pela Organização Marítima Internacional (OMI).

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6-A (novo)
Regulamento (UE) 2015/757
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) É aditado o artigo 22.º-A:
«Artigo 22.º-A
Revisão
A Comissão deve rever o funcionamento 
do Regulamento (UE) 2015/757, tendo em 
conta a experiência adicional adquirida 
durante a aplicação desse regulamento e 
do sistema global de recolha de dados 
sobre o consumo de combustível dos 
navios, estabelecido pela Organização 
Marítima Internacional (OMI), a fim de 
assegurar uma maior compatibilidade 
entre os dois sistemas e reduzir os 
requisitos duplos de apresentação de 
informações.»

Or. pl


