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Alteração 21
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em julho de 2011, a Organização 
Marítima Internacional (OMI) adotou 
medidas técnicas e operacionais, 
designadamente o Índice Nominal de 
Eficiência Energética (EEDI) para os 
navios novos e o Plano de Gestão da 
Eficiência Energética dos Navios 
(SEEMP), que permitirão minorar o 
previsto aumento das emissões de gases 
com efeito de estufa, mas não podem, por 
si só, induzir as reduções absolutas das 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes do transporte marítimo 
internacional que são necessárias para que 
os esforços sejam consentâneos com o 
objetivo de limitar a 2 ºC o aumento da 
temperatura do globo.

(2) Em julho de 2011, a Organização 
Marítima Internacional (OMI) adotou 
medidas técnicas e operacionais, 
designadamente o Índice Nominal de 
Eficiência Energética (EEDI) para os 
navios novos e o Plano de Gestão da 
Eficiência Energética dos Navios 
(SEEMP), que permitirão minorar o 
previsto aumento das emissões de gases 
com efeito de estufa, mas não podem, por 
si só, induzir as reduções absolutas das 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes do transporte marítimo 
internacional.

Or. lv

Alteração 22
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A melhor opção possível para reduzir 
as emissões de dióxido de carbono 
provenientes dos transportes marítimos, a 
nível da União, continua a ser a criação de 
um sistema de monitorização, comunicação 
e verificação (MCV) das emissões de CO2, 

(4) A melhor opção possível para reduzir 
as emissões de dióxido de carbono 
provenientes dos transportes marítimos, a 
nível da União, continua a ser a aplicação
de medidas baseadas no mercado, o que 
implica a criação um sistema de 
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baseado no consumo de combustível doss 
navios, como primeira etapa de uma 
abordagem faseada de inclusão das 
emissões dos transportes marítimos no 
compromisso de redução dos gases com 
efeito de estufa assumido pela União.

monitorização, comunicação e verificação 
(MCV) das emissões de gases com efeito 
de estufa, baseado no consumo de 
combustível dos navios, como primeira 
etapa de uma abordagem faseada de 
inclusão das emissões dos transportes 
marítimos no compromisso de redução dos 
gases com efeito de estufa assumido pela 
União. O acesso público aos dados das 
emissões irá contribuir para a remoção de 
muitos dos entraves do mercado que 
impedem a adoção de diversas mediadas 
com custos negativos que podem reduzir 
as emissões neste setor.

Or. en

Alteração 23
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Um sistema de MCV sólido, 
especificamente aplicável aos navios, a 
nível da União, deve basear-se no cálculo 
das emissões resultantes do combustível 
consumido em viagens de e para os portos 
da União, uma vez que os dados relativos 
às vendas de combustível não permitiriam 
estimativas suficientemente precisas do 
consumo de combustível neste âmbito 
específico, devido à grande capacidade dos 
reservatórios dos navios.

(10) Um sistema de MCV sólido, 
especificamente aplicável aos navios, a 
nível da União, deve basear-se no cálculo 
das emissões resultantes do combustível 
consumido ou na comunicação de 
informações rigorosas sobre as emissões 
reais em viagens de e para os portos da 
União, uma vez que os dados relativos às 
vendas de combustível não permitiriam 
estimativas suficientemente precisas do 
consumo de combustível neste âmbito 
específico, devido à grande capacidade dos 
reservatórios dos navios.

Or. en

Justificação

Os navios com monitorização contínua obtêm informações precisas sobre as suas emissões e 
não devem ser obrigados a convertê-las em consumo de combustível.



AM\1012180PT.doc 5/31 PE524.759v01-00

PT

Alteração 24
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O sistema MCV da União deve 
abranger igualmente outras informações 
pertinentes em termos de clima, que 
permitam determinar a eficiência dos 
navios ou analisar aprofundadamente os 
fatores subjacentes à evolução das 
emissões. Este âmbito também alinha o 
sistema da União com as iniciativas 
internacionais no sentido de introduzir 
normas de eficiência aplicáveis aos navios 
existentes, incluindo medidas 
operacionais, e contribui para eliminar os 
entraves do mercado relacionados com a 
falta de informações.

Suprimido

Or. en

Alteração 25
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para diminuir os encargos 
administrativos suportados por armadores 
e operadores, em especial por pequenas e 
médias empresas, e otimizar o rácio 
custo-benefício do sistema proposto sem 
pôr em risco o objetivo de abranger a 
maior parte das emissões de gases com 
efeito de estufa provenientes do transporte 
marítimo, as regras de monitorização, 
comunicação de informações e 
verificação só devem ser aplicadas a 

(12) Para garantir a coerência com a 
legislação internacional existente, em 
particular com o Anexo VI da MARPOL, 
o sistema MCV deve ser aplicado a navios 
com arqueação bruta igual ou superior a 
400 GT.
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grandes emissores. Após uma análise 
objetiva e pormenorizada das dimensões e 
das emissões dos navios que entram e 
saem dos portos da União Europeia, foi 
Sselecionado um limiar de 5 000 GT. Os 
navios com arqueação bruta superior a 
5 000 GT representam cerca de 55 % dos 
navios que escalam os portos da União e 
cerca de 90 % das emissões associadas.
Este limiar não discriminatório 
asseguraria a cobertura dos emissores 
mais importantes. Um limiar menor 
resultaria em encargos administrativos 
mais pesados, ao passo que um limiar 
maior diminuiria a cobertura das 
emissões e, consequentemente, a eficácia 
ambiental do sistema.

Or. en

Alteração 26
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As regras devem ter em conta os 
requisitos existentes e os dados já 
disponíveis a bordo dos navios; por 
conseguinte, os armadores devem ter a 
oportunidade de escolher um dos quatro 
métodos de monitorização seguintes: a 
utilização de guias de entrega de 
combustível, a monitorização dos 
reservatórios de combustível, a utilização 
de medidores de fluxo para os processos de 
combustão aplicáveis ou a medição direta 
das emissões. Um plano de monitorização 
específico para cada navio deverá 
documentar a escolha efetuada e fornecer 
informações mais pormenorizadas sobre a 
aplicação do método escolhido.

(14) As regras devem ter em conta os 
requisitos existentes e os dados já 
disponíveis a bordo dos navios; por 
conseguinte, os proprietários de navios 
com menos de 5 000 GT devem ter a 
oportunidade de escolher um dos quatro 
métodos de monitorização seguintes: a 
utilização de guias de entrega de 
combustível, a monitorização dos 
reservatórios de combustível, a utilização 
de medidores de fluxo para os processos de 
combustão aplicáveis ou a medição direta 
das emissões. Um plano de monitorização 
específico para cada navio deverá 
documentar a escolha efetuada e fornecer 
informações mais pormenorizadas sobre a 
aplicação do método escolhido.
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Or. en

Alteração 27
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Nesta fase, o sistema MCV da União 
não deve abranger outros gases com 
efeito de estufa, agentes forçadores do 
clima ou poluentes atmosféricos, a fim de 
evitar a necessidade de instalar 
equipamentos de medição ainda não 
suficientemente fiáveis nem
comercialmente disponíveis, o que poderia 
obstruir a aplicação do referido sistema.

(16) O sistema MCV constitui uma 
oportunidade para garantir uma 
regulamentação mais coerente do setor 
dos transportes marítimos em matéria de 
monitorização das emissões de poluentes 
atmosféricos nos termos do anexo VI da 
MARPOL, limitando, a partir de 2020, a 
necessidade de medição das emissões 
diretas aos navios com mais de 5 000 GT e 
assegurando que os instrumentos de 
medição serão suficientemente fiáveis e
comercialmente disponíveis. A combustão 
incompleta do metano (CH4) nos cilindros 
dos motores alimentados a gás dos navios 
e a consequente presença de metano nas 
emissões de escape deve também ser 
incluída na MCV das emissões de gases 
com efeito de estufa provenientes dos 
transportes marítimos.

Or. en

Alteração 28
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A Comissão deve, até 2015, 
apresentar propostas para a exigência de 
monitorização, comunicação de 
informações e verificação de outros 
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poluentes atmosféricos abrangidos pelo 
anexo VI da MARPOL a partir de 1 de 
janeiro de 2020.

Or. en

Alteração 29
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) A União ainda não definiu 
objetivos para a redução de CO2
relativamente aos transportes marítimos 
internacionais, uma vez que, neste 
domínio, seria preferível um acordo 
global no quadro da OMI. No entanto, se 
não se revelar possível chegar a um 
acordo global até ao final de 2015, a 
Comissão Europeia deve ponderar a 
possibilidade de fixar, ao nível de toda a 
União, um objetivo de redução de CO2
relativamente aos transportes marítimos 
internacionais e de criar eventuais 
mecanismos de apoio.

Or. en

Alteração 30
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Todos os setores da economia 
devem contribuir para a consecução dos 
objetivos da União em matéria de clima e 
de redução de emissões. Na eventualidade 
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de não haver até 2019, no quadro da 
Organização Marítima Internacional, 
qualquer acordo internacional em vigor 
que inclua as emissões marítimas 
internacionais nos seus objetivos de 
redução, deve ser aplicado um regime de 
preços às emissões dos transportes 
marítimos, relativamente às viagens para 
a União, ficando a outra metade das 
emissões à responsabilidade de outros 
países.

Or. en

Alteração 31
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A fim de possibilitar a utilização dos 
melhores dados científicos e práticas 
disponíveis, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, no que respeita ao reexame de 
certos aspetos técnicos da monitorização e 
comunicação de emissões de CO2 dos 
navios e à especificação das regras para a 
verificação dos relatórios de emissões e a 
acreditação dos verificadores. É 
especialmente importante que a Comissão 
efetue consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, nomeadamente 
ao nível de peritos. Ao preparar e redigir 
atos delegados, a Comissão deve 
assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 32
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A fim de assegurar condições 
uniformes para a utilização de sistemas 
automatizados e modelos eletrónicos 
normalizados que permitam comunicar de 
forma coerente as emissões e outras 
informações pertinentes em termos de 
clima à Comissão e aos Estados 
envolvidos, devem ser conferidas à 
Comissão competências de execução. 
Essas competências de execução devem 
ser exercidas em conformidade com as 
disposições 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 
Comissão23.

Suprimido

__________________
23 JO L 251 de 18.9.2012, p. 49.

Or. fr

Alteração 33
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as 
regras destinadas a assegurar a 
monitorização, a comunicação de 

O presente regulamento estabelece as 
regras destinadas a assegurar a 
monitorização, a comunicação de 



AM\1012180PT.doc 11/31 PE524.759v01-00

PT

informações e a verificação precisas das 
emissões de dióxido de carbono (CO2) e 
outras informações pertinentes em termos 
de clima referentes aos navios que chegam 
e partem de portos sujeitos à jurisdição de 
um Estado-Membro ou que neles circulam, 
tendo em vista promover a redução das 
emissões de CO2 provenientes do 
transporte marítimo, de uma forma eficaz 
em termos de custos.

informações e a verificação precisas das 
emissões de dióxido de carbono (CO2) 
referentes aos navios que chegam e partem 
de portos sujeitos à jurisdição de um 
Estado-Membro ou que neles circulam, 
tendo em vista promover a redução das 
emissões de CO2 provenientes do 
transporte marítimo, de uma forma eficaz 
em termos de custos.

Or. en

Alteração 34
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento é aplicável a 
navios com arqueação bruta superior a 
5 000 GT, no que respeita às emissões 
geradas durante as suas viagens entre o 
último porto de escala e um porto sujeito à 
jurisdição de um Estado-Membro e entre 
um porto sujeito à jurisdição de um Estado-
Membro e o porto de escala seguinte, bem 
como no interior de portos sujeitos à 
jurisdição de um Estado-Membro.

1. O presente regulamento é aplicável a 
navios com arqueação bruta superior a 400
GT, no que respeita às emissões geradas 
durante as suas viagens entre o último 
porto de escala e um porto sujeito à 
jurisdição de um Estado-Membro e entre 
um porto sujeito à jurisdição de um Estado-
Membro e o porto de escala seguinte, bem 
como no interior de portos sujeitos à 
jurisdição de um Estado-Membro.

Or. en

Alteração 35
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento é aplicável a 1. O presente regulamento é aplicável a 
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navios com arqueação bruta superior a 
5 000 GT, no que respeita às emissões 
geradas durante as suas viagens entre o 
último porto de escala e um porto sujeito 
à jurisdição de um Estado-Membro e 
entre um porto sujeito à jurisdição de um 
Estado-Membro e o porto de escala 
seguinte, bem como no interior de portos 
sujeitos à jurisdição de um Estado-
Membro.

navios com arqueação bruta superior a 
5 000 GT, no que respeita às emissões 
geradas durante as suas viagens entre um 
porto sujeito à jurisdição de um 
Estado-Membro e outro porto sujeito à 
jurisdição de um Estado-Membro.

Or. de

Alteração 36
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento não é aplicável 
a navios de guerra, unidades auxiliares da 
marinha de guerra, navios de pesca ou de 
transformação de pescado, navios de 
madeira de construção primitiva, navios 
sem propulsão mecânica e navios de 
Estado de caráter não comercial.

2. O presente regulamento não é aplicável 
a navios de madeira de construção 
primitiva, navios sem propulsão mecânica 
e navios de Estado de caráter não 
comercial. Relativamente aos navios de 
guerra e às unidades auxiliares da 
marinha de guerra, a comunicação de 
informações fica limitada às alíneas a) a 
f) do artigo 10.º.

Or. en

Alteração 37
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento não é aplicável 
a navios de guerra, unidades auxiliares da 
marinha de guerra, navios de pesca ou de 
transformação de pescado, navios de 

2. O presente regulamento não é aplicável 
a navios de pesca ou de transformação de 
pescado, navios de madeira de construção 
primitiva, navios sem propulsão mecânica 
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madeira de construção primitiva, navios 
sem propulsão mecânica e navios de 
Estado de caráter não comercial.

e navios de Estado de caráter não 
comercial.

Or. fr

Justificação

Será dificilmente defensável que a União Europeia imponha medidas draconianas ao setor 
marítimo civil e isente a marinha de guerra. Os Estados-Membros devem dar um bom 
exemplo.

Alteração 38
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(i) «Outras informações pertinentes em 
termos de clima», informações relativas 
ao consumo de combustíveis, à atividade 
de transporte e à eficiência energética dos 
navios, que permitam analisar as 
tendências das emissões e avaliar os 
desempenhos dos navios;

Suprimido

Or. en

Alteração 39
Krišjānis Kariņš

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A monitorização e a comunicação de 
informações devem ser exaustivas e
abranger a totalidade das emissões 
resultantes da queima de combustíveis. As 

2. A monitorização e a comunicação de 
informações devem abranger as emissões 
de CO2 resultantes da queima de 
combustíveis As companhias devem 
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companhias devem aplicar medidas 
adequadas para evitar lacunas de dados 
durante o período de informação.

aplicar medidas adequadas para evitar 
lacunas de dados durante o período de 
informação.

Or. lv

Alteração 40
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A monitorização e a comunicação de 
informações devem ser exaustivas e 
abranger a totalidade das emissões 
resultantes da queima de combustíveis. As 
companhias devem aplicar medidas 
adequadas para evitar lacunas de dados 
durante o período de informação.

2. A monitorização e a comunicação de 
informações devem ser exaustivas e 
abranger as emissões de CO2 resultantes da 
queima de combustíveis, tanto quando o 
navio está no mar como quando está 
acostado. As companhias devem aplicar 
medidas adequadas para evitar lacunas de 
dados durante o período de informação.

Or. en

Alteração 41
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no artigo 4.º, 
n.os 1, 2 e 3, as companhias devem 
determinar as suas emissões, bem como 
outras informações pertinentes em termos 
de clima, relativamente a cada um dos seus 
navios com arqueação bruta superior a 
5 000 GT, em conformidade com qualquer 
dos métodos descritos no anexo I.

Para efeitos do disposto no artigo 4.º, 
n.os 1, 2 e 3, as companhias devem 
determinar as suas emissões, bem como 
outras informações pertinentes em termos 
de clima, relativamente a cada um dos seus 
navios com arqueação bruta superior a 
400 GT, em conformidade com os métodos 
descritos no anexo I.

Or. en
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Alteração 42
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 31 de agosto de 2017, as 
companhias devem apresentar aos 
verificadores um plano de monitorização 
que indique o método escolhido para 
monitorizar e comunicar as emissões e 
outras informações pertinentes em termos 
de clima, em relação a cada um dos seus 
navios com arqueação bruta superior a 
5 000 GT.

1. Até 31 de agosto de 2015, as 
companhias devem apresentar aos 
verificadores um plano de monitorização 
que indique o método escolhido para 
monitorizar e comunicar as emissões e 
outras informações pertinentes em termos 
de clima, em relação a cada um dos seus 
navios com arqueação bruta superior a 
400 GT.

Or. en

Alteração 43
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea h) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) os procedimentos, as responsabilidades 
e as fontes de dados para determinação e 
registo da distância por viagem efetuada;

Suprimido

Or. en

Alteração 44
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea h) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) os procedimentos, as Suprimido
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responsabilidades, as fórmulas e as fontes 
de dados para determinação e registo da 
carga transportada e o número de 
passageiros, consoante os casos;

Or. en

Alteração 45
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 3 – alínea h) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) os procedimentos, as 
responsabilidades, as fórmulas e as fontes 
de dados para determinação e registo do 
tempo passado no mar entre o porto de 
partida e o porto de chegada;

Suprimido

Or. en

Alteração 46
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quantidade e fator de emissão para 
cada tipo de combustível consumido no 
total e diferenciado segundo a sua 
utilização dentro ou fora das zonas de 
controlo das emissões;

(b) Quantidade e fator de emissão para 
cada tipo de combustível consumido no 
total;

Or. en

Alteração 47
Romana Jordan
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Distância percorrida; Suprimido

Or. en

Alteração 48
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 9 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Tempo passado no mar; Suprimido

Or. en

Alteração 49
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 9 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Carga transportada; Suprimido

Or. en

Alteração 50
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 9 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

(g) Atividade de transporte. Suprimido

Or. en

Alteração 51
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do n.º 1, as embarcações 
que operem exclusivamente ao abrigo do 
presente regulamento ficam isentas da 
monitorização da emissões por viagem.

Or. en

Alteração 52
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Quantidade e fator de emissão para 
cada tipo de combustível consumido no 
total e diferenciado segundo a sua 
utilização dentro ou fora das zonas de 
controlo das emissões;

(a) Quantidade e fator de emissão para 
cada tipo de combustível consumido no 
total;

Or. en

Alteração 53
Romana Jordan



AM\1012180PT.doc 19/31 PE524.759v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Distância total percorrida; Suprimido

Or. en

Alteração 54
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Tempo total passado no mar; Suprimido

Or. en

Alteração 55
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Atividade de transporte total; Suprimido

Or. en

Alteração 56
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea j)
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Texto da Comissão Alteração

(j) Eficiência energética média. Suprimido

Or. en

Alteração 57
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 2019, até 30 de abril de cada 
ano, as companhias devem apresentar à 
Comissão e às autoridades dos Estados de 
bandeira em causa um relatório sobre as 
emissões e outras informações pertinentes 
em termos de clima, durante a totalidade 
do período de informação, em relação a 
cada navio sob a sua responsabilidade, o 
qual deve ter sido considerado satisfatório 
por um verificador, em conformidade com 
os requisitos referidos no artigo 14.º.

1. A partir de 2019, até 30 de abril de cada 
ano, as companhias devem apresentar à 
Comissão e às autoridades dos Estados de 
bandeira em causa um relatório sobre as 
emissões de CO2 durante a totalidade do 
período de informação, em relação a cada 
navio sob a sua responsabilidade, o qual 
deve ter sido considerado satisfatório por 
um verificador, em conformidade com os 
requisitos referidos no artigo 14.º.

Or. en

Alteração 58
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Especificamente, o verificador deve 
assegurar que as emissões e outras 
informações pertinentes em termos de 
clima constantes do relatório de emissões 
foram determinadas em conformidade com 
o disposto nos artigos 8.º, 9.º e 10.º e com 

5. Especificamente, o verificador deve 
assegurar que as emissões de CO2
constantes do relatório de emissões foram 
determinadas em conformidade com o 
disposto nos artigos 8.º, 9.º e 10.º e com o 
plano de monitorização referido no artigo 
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o plano de monitorização referido no artigo 
6.º. Além disso, deve assegurar que essas 
emissões e informações são coerentes com 
os dados calculados a partir de outras 
fontes de acordo com os anexos I e II.

6.º. Além disso, deve assegurar que essas 
emissões de CO2 são coerentes com os 
dados calculados a partir de outras fontes 
de acordo com os anexos I e II.

Or. en

Alteração 59
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Os cálculos conducentes à 
determinação da eficiência energética.

Suprimido

Or. en

Alteração 60
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Anexo III-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Capítulo III-A
MEDIDAS PARA REDUÇÃO DO 

IMPACTO DO TRANSPORTE 
MARÍTIMO NO CLIMA

Or. en

Alteração 61
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Responsabilização pelas emissões

1. A partir de 2019, a menos que até essa 
data venha a ser aplicado um mecanismo 
global para redução do impacto dos 
transportes marítimos no clima, as 
companhias devem devolver às 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros para cancelamento as 
licenças atribuídas ao abrigo da Diretiva 
2003/87/CE equivalentes às suas emissões 
em viagens para portos da UE durante o 
ano de calendário anterior, verificadas em 
conformidade com o artigo 15.º, até 30 de 
abril de cada ano.
2. Em derrogação ao n.º 1, as companhias 
podem, em alternativa, efetuar uma 
contribuição equivalente, relativamente às 
suas viagens para portos da UE, para o 
Fundo Verde para o Clima, criado no 
âmbito da CQNUAC, com base num preço 
de 25 euros por tonelada de equivalente 
CO2, com um aumento linear de 3 euros 
por ano.
3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 24.º para especificar mais 
concretamente as obrigações previstas no 
n.º 1 e as modalidades de aplicação da 
derrogação prevista no n.º 2.

Or. en

Alteração 62
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

(f) Consumo médio anual de combustível 
e emissões de gases com efeito de estufa 
por distância percorrida nas viagens 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento;

Suprimido

Or. en

Alteração 63
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Consumo médio anual de combustível 
e emissões de gases com efeito de estufa 
por distância percorrida e carga 
transportada nas viagens abrangidas pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento;

Suprimido

Or. en

Alteração 64
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Consumo médio anual de combustível e 
emissões de gases com efeito de estufa por 
distância percorrida e carga transportada
nas viagens abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento;

(g) Consumo médio anual de combustível e 
emissões de gases com efeito de estufa por 
distância percorrida nas viagens abrangidas 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento;

Or. de
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Alteração 65
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Tempo total passado anualmente no 
mar em viagens abrangidas pelo âmbito 
de aplicação do presente regulamento;

Suprimido

Or. en

Alteração 66
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Tempo total passado anualmente no 
mar em viagens abrangidas pelo âmbito 
de aplicação do presente regulamento;

Suprimido

Or. de

Alteração 67
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão publica um relatório anual 
sobre as emissões provenientes do 
transporte marítimo e outras informações 
pertinentes em termos de clima com a 
mesma origem.

3. A Comissão publica um relatório anual 
sobre as emissões de CO2 provenientes do 
transporte marítimo.
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Or. en

Alteração 68
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Caso se chegue a um acordo 
internacional sobre as medidas a tomar a 
nível mundial para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa provenientes do 
transporte marítimo, a Comissão
reexaminará o presente regulamento e, se 
se justificar, poderá propor alterações ao 
mesmo.

3. Caso se chegue a um acordo 
internacional sobre as medidas a tomar a 
nível mundial para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa provenientes do 
transporte marítimo, a Comissão
compromete-se a propor imediatamente a 
adoção pelo direito comunitário dos 
acordos concluídos ao nível internacional.

Or. de

Alteração 69
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º Suprimido
Delegação de poderes
A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados nas condições estabelecidas no 
artigo 24.º, e na medida em que incidam 
sobre elementos não essenciais do 
presente regulamento, a fim de 
complementar e alterar o disposto nos 
anexos I e II de modo a ter em conta os 
mais recentes dados científicos 
disponíveis, bem como os dados 
pertinentes disponíveis a bordo dos 
navios, as regras internacionais 
relevantes e as normas 
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internacionalmente aceites, identificar os 
métodos mais precisos e eficientes de 
monitorização das emissões e melhorar a 
precisão das informações requeridas em 
relação à monitorização e comunicação 
das emissões.

Or. fr

Justificação

Enquanto se aguarda um acordo internacional sobre a adoção de medidas a nível global, não 
é conveniente dar à Comissão uma possibilidade de contornar os seus colegisladores, 
mediante poderes delegados e competências de execução demasiado importantes.

Alteração 70
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º Suprimido
Delegação de poderes
A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados nas condições estabelecidas no 
artigo 24.º, e na medida em que incidam 
sobre elementos não essenciais do 
presente regulamento, a fim de 
complementar e alterar o disposto nos 
anexos I e II de modo a ter em conta os 
mais recentes dados científicos 
disponíveis, bem como os dados 
pertinentes disponíveis a bordo dos 
navios, as regras internacionais 
relevantes e as normas 
internacionalmente aceites, identificar os 
métodos mais precisos e eficientes de 
monitorização das emissões e melhorar a 
precisão das informações requeridas em 
relação à monitorização e comunicação 
das emissões.

Or. de
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Alteração 71
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º Suprimido
Exercício da delegação
1. O poder de adotar atos delegados 
previsto nos artigos 15.º, 16.º e 23.º é 
conferido à Comissão por um período de 
cinco anos com início em 1 de julho de 
2015.
2. A delegação de poderes a que se refere 
o artigo 23.º pode ser revogada a 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 no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior, nela 
especificada. Não afeta a validade dos 
atos delegados já em vigor.
3. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notificá-lo-á simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
4. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 23.º 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 do referido 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 
apresentar. O referido prazo é prorrogado 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.
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Or. fr

Justificação

Enquanto se aguarda um acordo internacional sobre a adoção de medidas a nível global, não 
é conveniente dar à Comissão uma possibilidade de contornar os seus colegisladores, 
mediante poderes delegados e competências de execução demasiado importantes.

Alteração 72
Herbert Reul

Proposta de regulamento
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º Suprimido
Exercício da delegação
1. O poder de adotar atos delegados 
previsto nos artigos 15.º, 16.º e 23.º é 
conferido à Comissão por um período de 
cinco anos com início em 1 de julho de 
2015.
2. A delegação de poderes prevista no 
artigo 23.º pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. Produz efeitos a partir do 
dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data posterior, nela especificada. 
Não afeta a validade dos atos delegados já 
em vigor.
3. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notificá-lo-á simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
4. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 23.º só entram em vigor se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho não 
tiverem formulado objeções no prazo de 
dois meses a contar da data em que o ato 
lhes foi notificado ou se, antes do termo 
desse prazo, o Parlamento Europeu e o 
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Conselho tiverem informado a Comissão 
de que não têm objeções a formular. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, o referido prazo pode ser 
prorrogado por um período de dois meses.

Or. de

Alteração 73
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O poder de adotar atos delegados 
previsto nos artigos 15.º, 16.º e 23.º é 
conferido à Comissão por um período de 
cinco anos com início em 1 de julho de 
2015.

1. O poder de adotar atos delegados 
previsto nos artigos 15.º, 16.º e 23.º é 
conferido à Comissão por um período de 
cinco anos com início em 1 de julho de 
2015.

A Comissão elabora um relatório sobre a 
delegação de poderes, pelo menos nove 
meses antes do final do período de cinco 
anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuser 
pelo menos três meses antes do final de 
cada período.

Or. ro

Alteração 74
Robert Goebbels

Proposta de regulamento
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º Suprimido
Atos de execução
1. A Comissão é assistida por um comité, 
em conformidade com o artigo 8.º da 
Decisão 93/389/CE. Este comité é um 
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comité na aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. fr

Justificação

Enquanto se aguarda um acordo internacional sobre a adoção de medidas a nível global, não 
é conveniente dar à Comissão uma possibilidade de contornar os seus colegisladores, 
mediante poderes delegados e competências de execução demasiado importantes.

Alteração 75
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte B – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso dos navios com mais de 
5 000 GT, os métodos C e D serão 
aplicados até 2019, passando a medição 
direta das emissões a ser exigida a partir 
de 1 de janeiro de 2020.

Or. en

Alteração 76
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte B – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A medição direta das emissões pode ser 
utilizada para as viagens abrangidas pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento e para as emissões verificadas 
em portos sujeitos à jurisdição de um 
Estado-Membro. No CO2 emitido inclui-se 
o CO2 emitido pelos motores principais, 

A medição direta das emissões pode ser 
utilizada para as viagens abrangidas pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento e para as emissões verificadas 
em portos sujeitos à jurisdição de um 
Estado-Membro. No CO2 emitido inclui-se 
o CO2 emitido pelos motores principais, 
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pelos motores auxiliares, pelas caldeiras e 
pelos geradores de gases inertes. No caso 
dos navios que comuniquem informações 
baseadas neste método, o consumo de 
combustível deve ser calculado utilizando 
as emissões de CO2 medidas e o fator de 
emissão aplicável aos combustíveis em 
causa.

pelos motores auxiliares, pelas caldeiras e 
pelos geradores de gases inertes.

Or. en

Justificação

Os navios com monitorização contínua obtêm informações precisas sobre as suas emissões e 
não devem ser obrigados a convertê-las em consumo de combustível.

Alteração 77
Romana Jordan

Proposta de regulamento
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en


