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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A relatora acolhe com agrado a proposta de regulamento da Comissão relativo à 
monitorização, comunicação e verificação das emissões de dióxido de carbono provenientes 
do transporte marítimo.

O facto de o transporte marítimo internacional ser excluído dos compromissos assumidos pela 
UE em matéria de emissões continua a constituir um grande problema. Não é razoável que um 
meio de transporte não seja abrangido pela política climática, pelo que a Comissão já deveria 
ter proposto instrumentos destinados a reduzir as emissões neste setor, mesmo na ausência de 
um acordo internacional. Não obstante os vários anos de trabalho realizado, o processo da 
OMI não alcançou resultados satisfatórios. Por seu lado, a política da UE neste domínio é 
inadequada, devendo ser mais ambiciosa. 

As medidas propostas no presente regulamento são necessárias para atingir um compromisso 
tangível no que respeita às emissões provenientes do transporte marítimo e à criação de 
instrumentos pertinentes baseados no mercado com a maior brevidade possível.

A relatora considera que será sensato dar uma segunda oportunidade ao processo da OMI. 
Porém, se até 31 de dezembro de 2015 não for assinado um acordo internacional que inclua 
compromissos de redução das emissões, a Comissão deverá apresentar uma proposta sobre a 
redução de emissões e os respetivos instrumentos.

A relatora considera ainda que o calendário proposto para a entrada em vigor e a aplicação do 
presente regulamento é demasiado lento. Por conseguinte, propõe um calendário mais 
acelerado que reflita a importância da rápida adoção de medidas relativas às questões 
climáticas.

A Comissão propõe que o presente regulamento não seja aplicável aos navios de pesca com 
arqueação bruta superior a 5 000 GT. Considerando que não existem razões válidas para a 
referida isenção, a relatora propõe que essa seja suprimida.

Por fim, a relatora considera que o regulamento deve promover os métodos de determinação 
das emissões com maior potencial para fornecer dados corretos e incentivos claros à redução 
de emissões por parte dos navios em causa. Consequentemente, propõe-se que as companhias 
afetadas pelo presente regulamento possam escolher entre a utilização de medidores de fluxo 
para os processos de combustão aplicáveis ou a medição direta das emissões.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Pacote Clima e Energia, que 
mobiliza as contribuições de todos os 
setores da economia para atingir os 
objetivos de redução das emissões, 
incluindo o transporte marítimo 
internacional, define um mandato claro: 
«Caso, até 31 de dezembro de 2011, não 
seja aprovado pelos Estados-Membros, no 
quadro da Organização Marítima 
Internacional, ou pela Comunidade, no 
quadro da CQNUAC, um acordo 
internacional que inclua as emissões dos 
transportes marítimos internacionais nas 
suas metas de redução, a Comissão deve 
apresentar uma proposta no sentido de 
incluir as emissões dos transportes 
marítimos internacionais no compromisso 
comunitário de redução, tendo por objetivo 
a entrada em vigor do instrumento 
proposto até 2013. Essa proposta deverá 
minimizar os impactos negativos sobre a 
competitividade da Comunidade, tendo 
simultaneamente em conta os potenciais 
benefícios ambientais.»

(1) O Pacote Clima e Energia exige
contribuições de todos os setores da 
economia para atingir os objetivos de 
redução das emissões, excluindo o 
transporte marítimo internacional, mas
define um mandato claro: «Caso, até 31 de 
dezembro de 2011, não seja aprovado pelos 
Estados-Membros, no quadro da 
Organização Marítima Internacional, ou 
pela Comunidade, no quadro da CQNUAC, 
um acordo internacional que inclua as 
emissões dos transportes marítimos 
internacionais nas suas metas de redução, a 
Comissão deve apresentar uma proposta no 
sentido de incluir as emissões dos 
transportes marítimos internacionais no 
compromisso comunitário de redução, 
tendo por objetivo a entrada em vigor do 
instrumento proposto até 2013. Essa 
proposta deverá minimizar os impactos 
negativos sobre a competitividade da 
Comunidade, tendo simultaneamente em 
conta os potenciais benefícios ambientais.»

__________________ __________________
17 Decisão n.º 406/2009/CE e Diretiva 2009/29/CE 17 Decisão n.º 406/2009/CE e Diretiva 2009/29/CE

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O transporte marítimo internacional 
é o único meio de transporte que continua 
a não ser incluído no compromisso de 
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redução dos gases com efeito de estufa 
assumido pela União. Segundo a 
avaliação de impacto que acompanha a 
presente proposta de regulamento, as 
emissões de dióxido de carbono 
provenientes do transporte marítimo 
internacional ligado à União aumentaram 
48 % entre 1990 e 2008.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Em 2011, a Comissão fixou no seu 
Livro Branco sobre os Transportes uma 
meta de redução de 40 % das emissões do 
transporte marítimo internacional da 
União até 2050, comparativamente aos 
níveis de 2005. 

Or. en

Alteração 4

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 

(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 
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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° C o aumento da 
temperatura do globo.

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° C o aumento da 
temperatura do globo. Mesmo quando são 
consideradas as medidas da OMI, as 
projeções do comércio mundial mostram 
que as emissões provenientes dos navios 
ligados à UE aumentarão 51 % até 2050, 
comparativamente aos níveis de 2005, o 
que indica que são necessárias medidas 
adicionais.

Or. en

Alteração 5

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) Os armadores devem ter a 
oportunidade de escolher um dos dois
métodos de monitorização seguintes: 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.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) A União absteve-se de fixar 
objetivos de redução para o transporte 
marítimo internacional enquanto se 
aguarda um acordo mundial. Será 
preferível um compromisso mundial a 
uma ação unilateral da União, na medida 
em que um âmbito mais alargado seria 
mais eficaz no que respeita à consecução 
das metas de redução de emissões. Se até 
31 de dezembro de 2015 não for 
alcançado um acordo sobre medidas a 
nível mundial para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa provenientes do 
transporte marítimo internacional, a 
União deverá estabelecer as suas metas de 
redução de emissões e medidas baseadas 
no mercado, com vista a facilitar a 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa do setor marítimo. 

Or. en

Alteração 7

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 guerra, unidades auxiliares da 
marinha de guerra, navios de madeira de 
construção primitiva, navios sem propulsão 
mecânica e navios de Estado de caráter não 
comercial.

Or. en
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1

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 
5 000 GT, em conformidade com um dos 
dois métodos descritos no anexo I.

(a) Medidores de fluxo para os processos 
de combustão aplicáveis;
(b) Medição direta das emissões.

Or. en

Alteração 9

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 
5 000 GT.

Or. en
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em derrogação do disposto no n.º 1, 
relativamente aos navios que sejam pela 
primeira vez abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento após 1
de janeiro de 2018, a companhia deve 
apresentar um plano de monitorização ao 
verificador sem demora e o mais tardar no 
prazo de dois meses a contar da sua 
primeira escala num porto sujeito à 
jurisdição de um Estado-Membro.

2. Em derrogação do disposto no n.º 1, 
relativamente aos navios que sejam pela 
primeira vez abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento após 1 
de janeiro de 2016, a companhia deve 
apresentar um plano de monitorização ao 
verificador sem demora e o mais tardar no 
prazo de dois meses a contar da sua 
primeira escala num porto sujeito à 
jurisdição de um Estado-Membro.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de janeiro de 2018, as 
companhias devem monitorizar as 
emissões de cada navio por viagem e por 
ano, com base no plano de monitorização 
aprovado nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
aplicando para o efeito o método adequado, 
selecionado de entre os apresentados na 
parte B do anexo I, e calculando as 
emissões em conformidade com o disposto 
na parte A do anexo I.

A partir de 1 de janeiro de 2016, as 
companhias devem monitorizar as 
emissões de cada navio por viagem e por 
ano, com base no plano de monitorização 
aprovado nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
aplicando para o efeito o método adequado, 
selecionado de entre os apresentados na 
parte B do anexo I, e calculando as 
emissões em conformidade com o disposto 
na parte A do anexo I.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1
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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 2017, 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.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A partir de 30 de junho de 2019, os navios 
que cheguem a um porto sujeito à 
jurisdição de um Estado-Membro, nele 
naveguem ou dele partam devem conservar 
a bordo um documento válido que ateste o 
cumprimento das obrigações de 
monitorização e comunicação de 
informações referentes ao período de 
informação em causa, emitido nos termos 
do artigo 17.º.

A partir de 30 de junho de 2017, os navios 
que cheguem a um porto sujeito à 
jurisdição de um Estado-Membro, nele 
naveguem ou dele partam devem conservar 
a bordo um documento válido que ateste o 
cumprimento das obrigações de 
monitorização e comunicação de 
informações referentes ao período de 
informação em causa, emitido nos termos 
do artigo 17.º.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1



PA\1008451PT.doc 11/13 PE522.868v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem instituir um 
regime de sanções aplicável em caso de 
incumprimento dos requisitos de 
monitorização e comunicação de 
informações estabelecidos nos artigos 8.º a 
12.º e tomar todas as medidas necessárias 
para garantir a sua aplicação. Tais sanções 
não devem ser menos estritas do que as 
previstas na legislação nacional relativa às 
emissões de gases com efeito de estufa em 
caso de incumprimento das obrigações de 
comunicação de informações pelos 
operadores, e devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem notificar essas 
disposições à Comissão até 1 de julho de
2017 e notificá-la sem demora de 
quaisquer alterações que as venham a 
afetar posteriormente.

1. Os Estados-Membros devem instituir um 
regime de sanções aplicável em caso de 
incumprimento dos requisitos de 
monitorização e comunicação de 
informações estabelecidos nos artigos 8.º a 
12.º e tomar todas as medidas necessárias 
para garantir a sua aplicação. Tais sanções 
não devem ser menos estritas do que as 
previstas na legislação nacional relativa às 
emissões de gases com efeito de estufa em 
caso de incumprimento das obrigações de 
comunicação de informações pelos 
operadores, e devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem notificar essas 
disposições à Comissão até 1 de julho de
2015 e notificá-la sem demora de 
quaisquer alterações que as venham a 
afetar posteriormente.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se até 31 de dezembro de 2015 não 
for alcançado um acordo sobre medidas a 
nível mundial para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa provenientes do 
transporte marítimo, a Comissão propõe, 
através do processo legislativo ordinário, 
metas de redução de emissões e medidas 
baseadas no mercado destinadas a reduzir 
as emissões de gases com efeito de estufa 
do setor marítimo. 

Or. en
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor em 
1 de julho de 2015.

O presente regulamento entra em vigor em 
1 de julho de 2014.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Anexo I – parte B – parágrafo 3 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Guia de entrega de combustível e 
inventários periódicos dos reservatórios 
de combustível;

Suprimido

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Anexo I – parte B – parágrafo 3 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(b) Monitorização dos reservatórios de 
combustível a bordo;

Suprimido

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte B – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte B – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en


