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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 1999/32/CE no que respeita ao teor de enxofre dos combustíveis navais
(COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0439),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 1 do artigo 192.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0199/2011),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de …,

– Tendo em conta o parecer  do Comité das Regiões,

– Tendo em conta o artigo 55.º do Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão dos Transportes e do Turismo (A7-0000/2011),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substitui-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alterações 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alterações

(7) Os navios de passageiros operam, 
sobretudo, nos portos ou próximo da costa 
e o seu impacto na saúde pública e no 
ambiente é significativo. Esses navios 

(7) Os navios de passageiros operam, 
sobretudo, nos portos ou próximo da costa 
e o seu impacto na saúde pública e no 
ambiente é significativo. Esses navios 
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estão obrigados a utilizar combustíveis 
navais com o mesmo teor máximo de 
enxofre aplicável nas zonas de controlo das 
emissões de SOx (1,5 %). Uma vez que 
irão ser aplicadas normas mais estritas de 
teor de enxofre nessas zonas, justifica-se, 
pela necessidade de melhorar a qualidade 
do ar junto aos portos e zonas costeiras não 
integrados nas referidas zonas de controlo 
das emissões, que se aplique norma 
idêntica aos navios de passageiros. 
Todavia, para evitar eventuais problemas 
de disponibilidade de combustíveis, a 
aplicação, aos navios de passageiros, da 
nova norma para as zonas de controlo das 
emissões de SOx será adiada por 5 anos.

estão obrigados a utilizar combustíveis 
navais com o mesmo teor máximo de 
enxofre aplicável nas zonas de controlo das 
emissões de SOx (1,5 %). Uma vez que 
irão ser aplicadas normas mais estritas de 
teor de enxofre nessas zonas, justifica-se, 
pela necessidade de melhorar a qualidade 
do ar junto aos portos e zonas costeiras não 
integrados nas referidas zonas de controlo 
das emissões, que se aplique norma 
idêntica aos navios de passageiros.

Or. en

Alterações 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alterações

(7-A) Para garantir a qualidade do ar em 
todos os Estados-Membros cujo litoral 
não faça parte de zonas de controlo das 
emissões de SOx e estabelecer condições 
mínimas de igualdade neste sector em 
toda a União, devem ser aplicados os 
mesmos requisitos de qualidade do 
combustível nas águas territoriais dos 
Estados-Membros e nas zonas de controlo 
da poluição não incluídas nas zonas de 
controlo das emissões de SOx.

Or. en
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Alterações 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alterações

(7-B) Além disso, para combater as 
emissões de partículas secundárias 
devidas ao teor de enxofre dos 
combustíveis navais, são necessárias 
medidas para reduzir as partículas 
primárias e atenuar o impacto dos 
transportes no clima, incluindo o devido 
às emissões de negro de carbono. A 
Comissão deverá analisar a relação 
custo/benefício de medidas como a 
imposição de limites de velocidade aos 
navios em termos de redução das emissões 
de poluentes e do impacto no clima.

Or. en

Alterações 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alterações

(12-A) A fim de encorajar a rápida 
adopção de métodos que permitam 
atingir, pelo menos, o mesmo nível de 
redução das emissões de enxofre que o 
determinado na presente Directiva, os 
Estados-Membros deverão promover o 
recurso a sistemas alternativos, como a 
instalação de sistemas de bordo de 
depuração de gases de exaustão, através 
dos devidos incentivos financeiros em 
toda a União. 

Or. en
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Alterações 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alterações

(12-B) Os Estados-Membros deverão 
igualmente recorrer a mecanismos como 
taxas diferenciadas e taxas ao quilómetro 
baseadas no volume de emissões 
produzido, enquanto não entrar em vigor 
o requisito global de 0,50% em relação ao 
teor máximo de enxofre do combustível. 

Or. en

Alterações 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12-C (novo)

Texto da Comissão Alterações

(12-C) Importa exigir que os 
Estados-Membros apliquem políticas 
"sem taxa específica" aos efluentes 
provenientes dos sistemas de depuração 
de gases de exaustão nos portos, a fim de 
garantir o devido tratamento dos resíduos 
resultantes da utilização de métodos de 
redução alternativos.

Or. en

Alterações 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12-D (novo)

Texto da Comissão Alterações

(12-D) Quaisquer incentivos financeiros 
providenciados pelos Estados-Membros 
para métodos que permitam reduções 
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equivalentes, pelo menos, às obtidas 
através da utilização de combustível com 
baixo teor de enxofre deverão ter em 
conta os investimentos feitos antes de 5 de 
Julho de 2011, na condição de que o 
equipamento seja conforme com os 
critérios da OMI, enquanto se aguarda 
que a Comissão adopte critérios 
suplementares. 

Or. en

Alterações 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12-E (novo)

Texto da Comissão Alterações

(12-E) Os Estados-Membros deverão 
garantir a disponibilidade e distribuição 
equilibrada de combustível conforme com 
a norma 18 do Anexo VI revisto da 
Convenção MARPOL.

Or. en

Alterações 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12-F (novo)

Texto da Comissão Alterações

(12-F) Tendo em conta as dificuldades 
encontradas pelos Estados-Membros para 
atingir as metas de qualidade do ar 
estabelecidas na legislação da União e a 
disparidade ainda existente entre as metas 
e as recomendações da Organização 
Mundial da Saúde, a Comissão deverá 
contribuir para a realização da análise 
necessária para apresentar à OMI um 
pedido de designação de novas zonas 
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marítimas europeias como zonas de 
controlo das emissões de SOx, 
nomeadamente, no Mediterrâneo, no 
Nordeste do Atlântico (incluindo o Mar 
da Irlanda) e no Mar Negro. A Comissão 
deverá igualmente examinar a 
conveniência de designar zonas marinhas 
europeias como zonas de controlo das 
emissões de NOx.

Or. en

Alterações 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alterações

(13) A fim de determinar a data de 
aplicação do limite de 0,50 % do teor de 
enxofre, de designar novas zonas de 
controlo das emissões de SOx, de aprovar 
novos métodos alternativos de redução de 
emissões e estabelecer condições 
adequadas para o recurso a esses métodos, 
de garantir a adequada monitorização do 
teor de enxofre dos combustíveis, de 
assegurar a harmonização do teor e do 
modelo dos relatórios dos Estados-
Membros e de adaptar as disposições da 
Directiva ao progresso científico e técnico, 
devem ser delegadas na Comissão 
competências para adoptar actos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, no que respeita ao 
estabelecimento da data de início da 
aplicabilidade, na União Europeia, do 
teor máximo de 0,50 % de enxofre, em 
massa, dos combustíveis, à designação de 
novas zonas de controlo das emissões de 
SOx com base nas decisões da OMI, à 
aprovação de novos métodos de redução de 
emissões, não abrangidos pela 
Directiva 96/98/CE do Conselho, e ao 

(13) A fim de designar novas zonas de 
controlo das emissões de SOx, de aprovar 
novos métodos alternativos de redução de 
emissões e estabelecer condições 
adequadas para o recurso a esses métodos, 
de garantir a adequada monitorização do 
teor de enxofre dos combustíveis, de 
assegurar a harmonização do teor e do 
modelo dos relatórios dos Estados-
Membros e de adaptar as disposições da 
Directiva ao progresso científico e técnico, 
devem ser delegadas na Comissão 
competências para adoptar actos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, no que respeita à designação de 
novas zonas de controlo das emissões de 
SOx com base nas decisões da OMI, à 
aprovação de novos métodos de redução de 
emissões, não abrangidos pela 
Directiva 96/98/CE do Conselho, e ao 
estabelecimento, complemento e alteração 
das respectivas condições de utilização, à 
especificação dos meios de colheita de 
amostras e de monitorização das emissões, 
ao teor e ao modelo dos relatórios e à 
alteração dos artigos 2.º, pontos 1, 2, 3, 3A, 
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estabelecimento, complemento e alteração 
das respectivas condições de utilização, à 
especificação dos meios de colheita de 
amostras e de monitorização das emissões, 
ao teor e ao modelo dos relatórios e à 
alteração dos artigos 2.º, pontos 1, 2, 3, 3A, 
3B e 4, e 6.º, n os 1A e 2, em função do 
progresso científico e técnico e, se for caso 
disso, dos instrumentos da OMI. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível de 
peritos. Quando preparar e elaborar actos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

3B e 4, e 6.º, n os 1A e 2, em função do 
progresso científico e técnico e, se for caso 
disso, dos instrumentos da OMI. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível de 
peritos. Quando preparar e elaborar actos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

1 JO L 241 de 29.08.98, p. 27 1 JO L 241 de 29.08.98, p. 27

Or. en

Alterações 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a-A) (nova)
Directiva 1999/32/CE
Artigo 2.° – ponto 3, alínea g)

Texto da Comissão Alterações

(a-A) A alínea g) do ponto 3 é 
suprimida;

Or. en
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Alterações 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a)
Directiva 1999/32/CE
Artigo 4-A – título

Texto da Comissão Alterações

«Teor de enxofre máximo dos 
combustíveis navais utilizados em mares 
territoriais, zonas económicas exclusivas e 
zonas de controlo da poluição, dos 
Estados-Membros, incluindo zonas de 
controlo das emissões de SOx, e pelos 
navios de passageiros que efectuam 
serviços regulares com partida ou destino 
em portos da União Europeia»

«Teor de enxofre máximo dos 
combustíveis navais utilizados em mares 
territoriais, zonas económicas exclusivas e 
zonas de controlo da poluição, dos 
Estados-Membros, incluindo zonas de 
controlo das emissões de SOx, e pelos 
navios de passageiros com partida ou 
destino em portos da União Europeia» 

Or. en

Alterações 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6 – alínea c)
Directiva 1999/32/CE
Artigo 4-A – n.º 1-A (novo) – segundo parágrafo

Texto da Comissão Alterações

Devem ser conferidas à Comissão 
competências para adoptar actos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 9.ºA, no que respeita à data de
início de aplicabilidade da norma de teor 
de enxofre estabelecida na alínea b). Essa 
data será 1 de Janeiro de 2020 ou 1 de 
Janeiro de 2025, com base na avaliação 
da OMI – referida na regra 14, n.º 8, do 
anexo VI da MARPOL – da 
disponibilidade de combustíveis navais 
com teor máximo de enxofre de 0,50 %, 
em massa.

Suprimida

Or. en
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Alterações 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6 – alínea e)
Directiva 1999/32/CE
Artigo 4-A – n.º 4

Texto da Comissão Alterações

4. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para garantir que, nas 
áreas dos respectivos mares territoriais, 
zonas económicas exclusivas e zonas de 
controlo da poluição situadas fora de zonas 
de controlo das emissões de SOx, os navios 
de passageiros que efectuam serviços 
regulares com partida ou destino em 
portos da União Europeia não utilizam 
combustíveis navais cujo teor de enxofre 
exceda, em massa:

4. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para garantir que, nas 
áreas dos respectivos mares territoriais, 
zonas económicas exclusivas e zonas de 
controlo da poluição situadas fora de zonas 
de controlo das emissões de SOx, os navios 
de passageiros com partida ou destino em 
portos da União Europeia não utilizam 
combustíveis navais cujo teor de enxofre 
exceda, em massa:

a) 1.5 %; a) 1.5 %;

b) 0,10 %, a partir de 1 de Janeiro de 2020. b) 0,10 %, a partir de 1 Janeiro 2015.

Or. en

Alterações 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 6 – alínea e)
Directiva 1999/32/CE
Artigo 4-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alterações

4-A. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para garantir que, 
nas áreas dos respectivos mares 
territoriais e zonas de controlo da 
poluição situadas fora de zonas de 
controlo das emissões de SOx, nenhum 
dos navios que efectuam serviços 
regulares com partida ou destino em 
portos da União Europeia utilize 
combustíveis navais cujo teor de enxofre 
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exceda, em massa: 
a) 1.5 %;
b) 0,10 %, a partir de 1 Janeiro 2015.
O presente número é aplicável aos navios 
que arvorem todos os pavilhões, incluindo 
os navios cuja viagem se inicie fora da 
União Europeia.»

Or. en

Alterações 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 7 
Directiva 1999/32/CE
Artigo 4-B-A (novo)

Texto da Comissão Alterações

Artigo 4.º-B-A
Disponibilidade de combustíveis navais

1. Os Estados-membros tomarão as 
medidas necessárias para assegurar a 
disponibilidade e a distribuição 
equilibrada de combustíveis navais:
- cujo teor de enxofre não exceda 0,01% a 
partir de 1 de Janeiro de 2015;
- cujo teor de enxofre não exceda 0,5% a 
partir de 1 de Janeiro de 2018.
2. O disposto no n.º 1 não impede que 
estas medidas sejam aplicadas em data 
anterior. 

Or. en
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Alterações 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 7
Directiva 1999/32/CE
Artigo 4-C - nº 3-A (novo)

Texto da Comissão Alterações

3-A. Os Estados-Membros zelarão por que 
as autoridades portuárias incluam nas 
taxas portuárias ou outras, todos os custos 
de recepção, tratamento e eliminação dos 
efluentes provenientes dos sistemas de 
depuração de gases de exaustão, 
independentemente de serem ou não 
entregues resíduos.

Or. en

Alterações 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10 – alínea c) 
Directiva 1999/32/CE
Artigo 7 – n.°s 2 e 3

Texto da Comissão Alterações

c) São suprimidos os n.ºs 2 e 3. c) O n.º 2 passa a ter a seguinte redacção:
"2. Com base, nomeadamente:
a) Nos relatórios anuais apresentados 
nos termos dos n.ºs 1 e 1A;

b) Nas tendências observadas a nível da 
qualidade do ar, da acidificação, dos 
custos dos combustíveis e da 
transferência modal;
c) Nos progressos da redução de 
emissões de óxidos de enxofre e de azoto
pelos navios através dos mecanismos da 
OMI, na sequência de iniciativas da 
União a este respeito;
a Comissão apresentará um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, até 
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31 de Dezembro de 2013. No seu relatório, 
a Comissão tem em conta e pode 
apresentar propostas no que se refere:
- à designação de novas zonas de controlo 
das emissões de SOx e NOx;
- a medidas alternativas complementares, 
que permitam reduzir ainda mais as 
emissões dos navios."
(c-A) É suprimido o n.º 3.

Or. en

Alterações 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 13
Directiva 1999/32/CE
Artigo 9-A – n.º 2

Texto da Comissão Alterações

2. O poder de adoptar os actos delegados 
referidos nos artigos 4.ºA, n.ºs 1A e 2, 4.ºC, 
n.º 4, 6.º, n.º 1, e 7.º, n.ºs 1A e 4, é conferido 
à Comissão por um período indeterminado, 
a partir [da data de entrada em vigor da 
presente directiva].

2. O poder de adoptar os actos delegados 
referidos nos artigos 4.ºA, n.º 2, 4.ºC, n.º 4, 
6.º, n.º 1, e 7.º, n.ºs 1A e 4, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado, a 
partir [da data de entrada em vigor da 
presente directiva].

Or. en

Alterações 20

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 13
Directiva 1999/32/CE
Artigo 9-A – n.º 3

Texto da Comissão Alterações

3. O poder de adoptar os actos delegados 
referidos nos artigos 4.ºA, n.ºs 1A e 2, 4.ºC, 
n.º 4, 6.º, n.º 1, e 7.º, n.ºs 1A e 4, pode ser 
revogada em qualquer momento pelo 

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 4.ºA, n.º 2, 4.ºC, n.º 4, 6.º, n.º 1, 7.º, 
n.º 1A, e 7.º, nº 4, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
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Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à delegação 
dos poderes especificados nessa decisão. A 
decisão produz efeitos no dia seguinte ao da 
sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior aí indicada  
mas não afecta os actos delegados já em 
vigor.

Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes especificados nessa decisão. A 
decisão produz efeitos no dia seguinte ao da 
sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior aí indicada 
mas não afecta os actos delegados já em 
vigor.

Or. en

Alterações 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 13
Directiva 1999/32/CE
Artigo 9-A – n.º 5

Texto da Comissão Alterações

5. Um acto delegado adoptado nos termos 
dos artigos 4.ºA, n.ºs 1A e 2, 4.ºC, n.º 4, 6.º, 
n.º 1, e 7.º, n.ºs 1A e 4, só pode entrar em 
vigor se o Parlamento Europeu e o 
Conselho não formularem objecções no 
prazo de dois meses após a notificação do 
acto ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
ou se, antes do termo desse período, estes 
tiverem informado a Comissão de que não 
formularão objecções. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, esse 
período pode ser prorrogado por um período 
de dois meses.

5. Um acto delegado adoptado nos termos 
dos artigos 4.ºA, n.º 2, 4.ºC, n.º 4, 6.º, n.º 1, 
7.º, n.º 1A, e 7.º, nº 4, só pode entrar em 
vigor se o Parlamento Europeu e o 
Conselho não formularem objecções no 
prazo de dois meses após a notificação do 
acto ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
ou se, antes do termo desse período, estes 
tiverem informado a Comissão de que não 
formularão objecções. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, esse 
período pode ser prorrogado por um período 
de dois meses.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta da Comissão

O principal objectivo da proposta é a aplicação dos limites máximos aprovados em 2008 na 
Organização Marítima Internacional (OMI) para o teor de enxofre dos combustíveis navais.

Esta é, porventura, a mais importante reforma na área da saúde durante a presente legislatura. 
Actualmente, calcula-se que a poluição atmosférica causada pelos navios é responsável, 
anualmente, por cerca de 50 000 mortes prematuras na Europa. 

Os valores-limite de enxofre no Anexo VI da Convenção MARPOL da OMI, são de 0,1% nas 
zonas de controlo das emissões de SOx (Sulphur Emission Control Areas, SECA) a partir de 
2015, e de 0,5% nas demais zonas marinhas a partir de 2020. Estes limites foram ratificados 
por países que representam 85% da arqueação da frota marítima mundial.

As zonas de controlo das emissões de SOx são o Mar do Norte, o Canal da Mancha e o Mar 
Báltico.  Tanto o litoral dos EUA como o do Canadá foram designados zonas de controlo das 
emissões, com uma extensão de 200 milhas náuticas. Actualmente, o valor-limite de enxofre 
nas zonas de controlo das emissões de SOx é de 1%. O combustível utilizado em mar alto 
pode conter até 4,5% de enxofre até ao final de 2011 e, posteriormente, 3,5% até 2020. 

Os óxidos de enxofre e de azoto libertam no ar partículas secundárias nocivas para a saúde. A 
redução das emissões provenientes de navios tornará mais fácil atingir normas de qualidade 
do ar em vários Estados-Membros.

Se as emissões de óxido de enxofre provenientes dos navios não forem reduzidas, estas 
emissões nas águas marítimas da UE excederão as emissões combinadas provenientes das 
zonas terrestres da UE antes do final da presente década. As emissões terrestres destes gases 
foram reduzidas em cerca de 90% relativamente ao seu ponto máximo, tendo sofrido uma 
redução de 72% entre 1990 e 2008.

O teor máximo de enxofre permitido no combustível para veículos terrestres é de 10 ppm, 100 
vezes inferior ao limite que entrará em vigor nas zonas de controlo das emissões de SOx a 
partir de 2015.

Em linha com o que foi acordado na OMI, as emissões marinhas também poderiam ser 
reduzidas de um modo alternativo. Os gases de combustão podem ser depurados com filtros, 
que actuam segundo o mesmo princípio dos mecanismos que há décadas são utilizados para 
depurar os óxidos de enxofre dos gases de combustão provenientes das fábricas e centrais 
eléctricas terrestres.  O gás natural liquefeito (GNL) também pode ser utilizado. 

Todos estes métodos de redução das emissões de óxido de enxofre também reduzem as 
emissões de óxido de azoto e de negro de carbono (fuligem). Os óxidos de enxofre não só 
causam poluição atmosférica, como também dão origem a chuvas ácidas e à eutrofização das 
zonas marinhas e terrestres, enquanto o negro de carbono é um causador do aquecimento.
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Calcula-se que a utilização dos filtros de gases de combustão abaterá os custos da redução das 
emissões em, pelo menos, metade, se o navio circular nas zonas de controlo das emissões de 
SOx. Calcula-se que a utilização do GNL como combustível nos navios novos se generalizará 
se e quando as necessárias infra-estruturas de abastecimento se generalizarem nos portos.

De acordo com as estimativas da Comissão, o valor monetário dos benefícios para a saúde 
poderão exceder os custos da redução das emissões provenientes de fontes no mar por um 
factor de 2 a 25.  A Comissão calcula que o valor monetário dos benefícios para a saúde oscila
entre 8 e 16 mil milhões de euros, enquanto os custos se quedam pelos 0,6 a 3,7 mil milhões. 

O valor monetário dos benefícios ambientais não foi avaliado, mas na Finlândia, por exemplo, 
os níveis de chuvas ácidas cairiam 60% relativamente aos valores actuais.

A actual directiva relativa ao teor de enxofre dos combustíveis navais prevê valores-limite 
superiores aos anteriormente acordados na OMI para os navios no porto (0,1%) e para os 
navios de passageiros em serviço regular (1,5%). Este último é igual ao valor primeiramente 
acordado na OMI para as zonas de controlo das emissões de SOx.

A Comissão propõe que o novo valor-limite de 0,1% para o enxofre nas zonas de controlo das 
emissões de SOx também seja aplicado a todos os navios utilizados no serviço regular de 
transporte de passageiros que entrem nos portos da UE, mas este limite só entraria em vigor 
em 2020.  

Alterações da relatora à proposta da Comissão  

A relatora saúda e apoia a principal ideia da proposta da Comissão, e salienta que, de qualquer 
maneira, os limites acordados na OMI entrarão em vigor, mesmo não sendo adoptada 
qualquer directiva. No entanto, a directiva poderia clarificar e normalizar a aplicação e 
controlo, no interior da UE, dos valores-limite acordados na OMI, nivelar as condições de 
concorrência, facilitar a fase de transição e encorajar a inovação.

A adopção de normas mais estritas para o enxofre permitiria obter consideráveis benefícios 
para a saúde e o ambiente de uma forma rentável com a aplicação da norma de 0,1% a um 
nível mais geral do que só nas actuais zonas de controlo das emissões de SOx.  

Por essa razão, a relatora apoia a proposta da Comissão de que o teor máximo de enxofre de 
0,1% seja alargado aos navios de passageiros em serviço regular mas propõe que este limite 
entre em vigor em 2015, ao mesmo tempo que nas zonas de controlo das emissões de SOx. 

A relatora propõe igualmente que o teor máximo de 0,1% de enxofre seja aplicável a todas as 
águas territoriais dos Estados-Membros da UE, até 12 milhas náuticas a contar das respectivas 
costas.  Por outras palavras, o teor máximo actualmente aplicável nos portos da UE seria 
extensível às águas territoriais.

Estas alterações permitiriam obter significativos benefícios para a saúde e o ambiente, além 
de que também criariam condições equitativas em termos de impacto dos custos da reforma.
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Nos Estados-Membros da UE cuja costa está total ou parcialmente abrangida pelas zonas de 
controlo das emissões de SOx, a percentagem de emissões de óxido de enxofre libertadas 
pelos navios reparte-se da seguinte maneira: Dinamarca 39%, Países Baixos 31%, Suécia 
25%, Reino Unido e França 18% e Bélgica 13%.  Todavia, vários países não abrangidos pelas 
zonas de controlo das emissões de SOx também apresentam uma percentagem elevada:  
Irlanda 21%, Portugal 20%, Itália e Espanha 15%. A percentagem em diversas ilhas e litorais 
do Mediterrâneo é superior a 20%, em alguns casos, mesmo 30%.

A relatora propõe que a Comissão examine, até finais de 2013, o estabelecimento de novas 
zonas de restrição das emissões nas zonas marinhas da UE, assim como métodos para reduzir 
ainda mais as emissões, apresente relatório ao Parlamento e ao Conselho e apresente 
propostas relativas a eventuais novas zonas de controlo das emissões de óxidos de enxofre e 
de azoto.

Uma vez que durante o período de transição alguns operadores terão de suportar custos 
adicionais significativos, especialmente no caso de viagens efectuadas principalmente ou em 
larga medida nas zonas de controlo das emissões de SOx, a relatora propõe que se facilite o 
recurso às ajudas públicas ao investimento. Normalmente, o limite máximo para as ajudas 
públicas é de 10% para os investimentos ambientais efectuados menos de três anos antes de as 
medidas se tornarem obrigatórias. 

A relatora propõe que, neste caso, se autorizem mais ajudas públicas até ao final de 2013. Esta 
medida justifica-se por a redução das emissões provenientes de fontes no mar representar um 
importante benefício para o sector público graças à concomitante redução das despesas com a 
saúde, além de que também ajudaria a por em marcha o mercado dos filtros de gases de 
combustão.


