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21.10.2015 A8-0249/119 

Alteração  119 

Mireille D'Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

Redução das emissões nacionais de determinados poluentes atmosféricos e alteração da 

Diretiva 2003/35/CE  

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta de diretiva 

Considerando 11 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) A fim de promover o cumprimento 

eficaz em termos de custos dos 

compromissos nacionais de redução de 

emissões e dos níveis intermédios de 

emissões, os Estados-Membros devem 

estar habilitados a contabilizar as reduções 

de emissões do tráfego marítimo 

internacional se as emissões desse setor 

forem inferiores aos níveis de emissões que 

resultariam da conformidade com as 

normas da legislação da União, incluindo 

os limites de enxofre para combustíveis 

definidos na Diretiva 1999/32/CE do 

Conselho
21

. Os Estados-Membros devem 

igualmente ter a possibilidade de cumprir 

conjuntamente os seus compromissos e 

níveis intermédios de emissões de metano 

(CH4) e de utilizar a Decisão 

n.º 406/2009/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho para esse efeito
22

. Para 

efeitos de verificação do cumprimento dos 

seus valores-limite nacionais de emissão, 

compromissos de redução de emissões e 

níveis intermédios de emissões, os 

Estados-Membros podem ajustar os seus 

inventários nacionais de emissão tendo em 

conta a melhoria dos conhecimentos 

científicos e das respetivas metodologias 

referentes às emissões. A Comissão deve 

opor-se à utilização de qualquer uma destas 

(11) A fim de promover o cumprimento 

eficaz em termos de custos dos 

compromissos nacionais de redução de 

emissões e dos níveis intermédios de 

emissões, os Estados-Membros devem 

estar habilitados a contabilizar as reduções 

de emissões do tráfego marítimo 

internacional se as emissões desse setor 

forem inferiores aos níveis de emissões que 

resultariam da conformidade com as 

normas da legislação da União, incluindo 

os limites de enxofre para combustíveis 

definidos na Diretiva 1999/32/CE do 

Conselho
21

. Para efeitos de verificação do 

cumprimento dos seus valores-limite 

nacionais de emissão, compromissos de 

redução de emissões e níveis intermédios 

de emissões, os Estados-Membros podem 

ajustar os seus inventários nacionais de 

emissão tendo em conta a melhoria dos 

conhecimentos científicos e das respetivas 

metodologias referentes às emissões. A 

Comissão deve opor-se à utilização de 

qualquer uma destas flexibilidades por um 

Estado-Membro, caso as condições 

apresentadas na presente diretiva não sejam 

preenchidas. 
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flexibilidades por um Estado-Membro, 

caso as condições apresentadas na presente 

diretiva não sejam preenchidas. 

__________________ __________________ 

21
 Diretiva 1999/32/CE do Conselho, de 

26 de abril de 1999, relativa à redução do 

teor de enxofre de determinados 

combustíveis líquidos e que altera a 

Diretiva 93/12/CEE (JO L 121 de 

11.5.1999, p. 13). 

22
 Decisão n.º 406/2009/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

23 de abril de 2009, relativa aos esforços a 

realizar pelos Estados-Membros para 

redução das suas emissões de gases com 

efeito de estufa a fim de respeitar os 

compromissos de redução das emissões de 

gases com efeito de estufa da Comunidade 

até 2020, (JO L 140 de 5.6.2009, p. 136). 

21
 Diretiva 1999/32/CE do Conselho, de 

26 de abril de 1999, relativa à redução do 

teor de enxofre de determinados 

combustíveis líquidos e que altera a 

Diretiva 93/12/CEE (JO L 121 de 

11.5.1999, p. 13). 

 

 
 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/120 

Alteração  120 

Mireille D'Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

Redução das emissões nacionais de determinados poluentes atmosféricos e alteração da 

Diretiva 2003/35/CE  

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem, pelo 

menos, limitar as suas emissões 

antropogénicas de dióxido de enxofre 

(SO2), óxidos de azoto (NOx), compostos 

orgânicos voláteis não-metânicos 

(NMVOC), amoníaco (NH3), partículas 

(PM2,5) e metano (CH4) em 

conformidade com os compromissos 

nacionais de redução de emissões 

aplicáveis para 2020 e 2030, tal como 

estipulado no anexo II. 

1. Os Estados-Membros devem, pelo 

menos, limitar as suas emissões 

antropogénicas de dióxido de enxofre 

(SO2), óxidos de azoto (NOx), compostos 

orgânicos voláteis não-metânicos 

(NMVOC), amoníaco (NH3) e partículas 

(PM2,5) em conformidade com os 

compromissos nacionais de redução de 

emissões aplicáveis para 2020 e 2030, tal 

como estipulado no anexo II. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0249/121 

Alteração  121 

Mireille D'Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

Redução das emissões nacionais de determinados poluentes atmosféricos e alteração da 

Diretiva 2003/35/CE  

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os 

Estados-Membros devem adotar todas as 

medidas necessárias, que não impliquem 

custos desproporcionados, para limitar as 

suas emissões antropogénicas em 2025 de 

SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 e CH4. 

Os níveis dessas emissões são 

determinados com base nos combustíveis 

vendidos, de acordo com uma trajetória de 

redução linear entre os seus limites de 

emissão para 2020 e os limites de emissão 

definidos pelos compromissos de redução 

de emissões para 2030. 

Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os 

Estados-Membros devem adotar todas as 

medidas necessárias, que não impliquem 

custos desproporcionados, para limitar as 

suas emissões antropogénicas em 2025 de 

SO2, NOx, NMVOC, NH3 e PM2,5. Os 

níveis dessas emissões são determinados 

com base nos combustíveis vendidos, de 

acordo com uma trajetória de redução 

linear entre os seus limites de emissão para 

2020 e os limites de emissão definidos 

pelos compromissos de redução de 

emissões para 2030. 

Or. fr 



 

AM\1076564PT.doc  PE568.562v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

21.10.2015 A8-0249/122 

Alteração  122 

Mireille D'Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0249/2015 

Julie Girling 

Redução das emissões nacionais de determinados poluentes atmosféricos e alteração da 

Diretiva 2003/35/CE  

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 3 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Emissões nas ilhas Canárias, nos 

departamentos ultramarinos franceses, na 

Madeira e nos Açores; 

(b) Emissões nas ilhas Canárias, nas 

regiões e nos departamentos ultramarinos 

franceses, na Madeira e nos Açores; 

Or. fr 

 

 


