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Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 26
Considerando 5 bis (novo)

(5 bis) A transferência modal da estrada 
para o mar é um instrumento importante 
para a redução do transporte rodoviário, da 
poluição e dos custos externos do 
transporte, pelo que deve ser encorajada e 
não penalizada.

Or. it

Justificação

Pretende-se sublinhar que a transferência modal da estrada para o mar constitui uma 
solução válida e, por vezes, única para os problemas ligados aos transportes rodoviários, 
pelo que deve ser encorajada. Em ligação com a alteração proposta ao artigo 4.º-A, nº 4, é 
necessário evitar que um aumento dos custos decorrente da aplicação das disposições acabe 
por dificultar a transferência modal da estrada para o mar.
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Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 27
Considerando 9 bis (novo)

(9bis) Dado o carácter mundial do sector 
dos transportes marítimos, há que 
promover soluções internacionais. A 
Comissão e os Estados-Membros devem 
procurar obter, no âmbito da OMI, uma 
redução do teor máximo de enxofre 
permitido nos combustíveis navais a nível 
mundial. A Comissão deve também 
analisar as vantagens da designação de 
novas zonas marítimas comunitárias no 
âmbito das Áreas de Controlo das Emissões 
de SOx constantes do Anexo VI da 
MARPOL. 

Or. es

Justificação

É necessário que a Comissão analise os efeitos decorrentes da designação de novas zonas de 
controlo das emissões. Com base nos resultados, deverá ser encontrada uma solução a nível 
internacional, dado nem todos os Estados-Membros poderem garantir que, nas respectivas 
zonas marítimas, os navios em trânsito utilizem os combustíveis especificados na Directiva.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 28
Considerando 11 bis (novo)

(11 bis) A presente directiva deverá ser 
vista como um primeiro passo de um 
processo com vista à redução das emissões 
de enxofre nos transportes marítimos e há 
que aplicar de forma activa uma 
abordagem por fases da redução das 
emissões.
Após a entrada em vigor da Directiva, a 
Comissão deve continuar a controlar as 
emissões e a apresentar regularmente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
relatórios sobre a evolução da situação.
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Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a assegurar a aplicação de uma abordagem por fases com 
vista à redução das emissões de enxofre.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 29
Considerando 12 bis (novo)

(12 bis) A Comissão deve analisar as 
consequências, com base na relação 
custo/benefício, da designação de novas 
zonas marítimas comunitárias como, por 
exemplo, a do Mediterrâneo, a do Atlântico 
Norte, a da França Ocidental, a da 
Espanha e a de Portugal, no âmbito das 
Áreas de Controlo das Emissões de SOx 
constantes do Anexo VI da MARPOL.

Or. el

Justificação

É necessário adoptar uma abordagem global e não apenas medidas pontuais de base 
regional com o objectivo de reduzir as emissões de dióxido de enxofre e de outros poluentes 
dos combustíveis navais. Uma abordagem deste tipo deveria também cobrir a análise das 
consequências, com base na relação custo/benefício, da designação de novas zonas 
marítimas comunitárias no âmbito das Áreas de Controlo das Emissões de SOx.

Alteração apresentada por Satu Hassi

Alteração 30
ARTIGO 1, NÚMERO 5

Artigo 4-A, nº 7 bis (novo) (Directiva 1999/32/CE)

7bis. A Comissão velará por que todos os 
fundos comunitários destinados à 
promoção da transferência modal para o 
transporte por via marítima, incluindo no 
âmbito do programa Marco Polo e da 
iniciativa Auto-estradas do Mar, só sejam 
atribuídos mediante a condição da 
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utilização de combustíveis cujo teor de 
enxofre não exceda:
- 0,5% no Mar Báltico e no Mar do Norte;
- 1,5% nas outras zonas marítimas da 
União Europeia até 1 de Janeiro de 2012 e 
0,5% após esta data.

Or. en

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 31
ARTIGO 1, NÚMERO 5

Artigo 4-A, nº 7 bis (novo) (Directiva 1999/32/CE)

7bis. Até 2012 e notificando do facto a 
Comissão, os Estados-Membros podem 
prever disposições derrogatórias para os 
navios que naveguem em alto mar 
efectuando trajectos de cabotagem 
alternativos a grandes linhas terrestres de 
comunicação.

Or. it

Justificação

Identificar e prever disposições derrogatórias para linhas de navegação que são 
competitivas, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista ambiental, em 
relação ao transporte sobre rodas permitiria descongestionar o trânsito rodoviário e limitar 
os elevados custos sociais resultantes do impacto ambiental e energético, bem como do forte 
índice de sinistralidade do transporte rodoviário. A proposta está em consonância com o 
objectivo de reduzir as emissões nas proximidades das aglomerações urbanas, mas também 
com o Livro Branco da Comissão sobre a política dos transportes no que se refere ao 
desenvolvimento da iniciativa "Auto-estradas do Mar".
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Alteração apresentada por Aldis Kušķis

Alteração 32
ARTIGO 1, NÚMERO 5

Artigo 4-A bis (novo), nº -1 bis (novo) (Directiva 1999/32/CE)

-1 bis. As disposições do presente artigo 
tornar-se-ão obrigatórias após o 
procedimento de avaliação previsto no 
artigo 7º.

Or. en

Justificação

Os valores-limite da segunda fase não deverão ser obrigatórios antes do procedimento de 
avaliação estabelecido pelo artigo 7º.

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 33
ARTIGO 1, NÚMERO 5

Artigo 4-B, nº 2, alínea c) bis (nova) (Directiva 1999/32/CE)

c bis) aos navios que possam provar que 
utilizam sempre combustível com menos de 
1,0% de enxofre;

Or. en

Justificação

O aditamento desta disposição derrogatória fornece incentivos à redução das emissões 
globais dos navios. Propõe-se o equivalente de 1%  e não de 0,5% porque a qualidade 
máxima de 1% é mais frequente e proporciona reduções mais adequadas do que uma 
combinação de combustível com um teor de enxofre mais elevado e do que o requisito de 
0,1% para os navios ancorados uma vez que apenas uma pequena parte do combustível total 
é consumida no cais.

Alteração apresentada por Christofer Fjellner

Alteração 34
ARTIGO 1, NÚMERO 5

Artigo 4-B, nº 2, alínea c) ter (nova) (Directiva 1999/32/CE)
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c ter) aos navios que possam provar que 
utilizam sempre tecnologias que reduzem a 
emissão total de óxidos de enxofre, 
incluindo os motores de propulsão 
auxiliares e principais, para um valor 
máximo de 4,0g SO2/ kWh, calculado como 
o peso total da emissão de dióxido de 
enxofre.

Or. en

Justificação

O aditamento desta disposição derrogatória proporciona incentivos à redução das emissões 
globais dos navios.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 35
ARTIGO 1, NÚMERO 6, ALÍNEA B)

Artigo 6, nº 2, alínea a) (Directiva 1999/32/CE)

b) A alínea a) do n.º 2 passa a ter a seguinte 
redacção:

b) A alínea a) do n.º 2 passa a ter a seguinte 
redacção:

"a) Método ISO 8754 (1992) e PrEN 
ISO 14596 para o fuelóleo pesado e os 
combustíveis navais;";

"a)Método EN ISO 8754 (2003) e EN ISO 
14596 (1998) para o fuelóleo pesado e os 
combustíveis navais;";

Or. es

Justificação

Adaptação técnica destinada a actualizar os métodos de experimentação contidos na posição 
comum.

Alteração apresentada por Aldis Kušķis

Alteração 36
ARTIGO 1, NÚMERO 7

Artigo 7, nº 2, alínea d) bis (nova) (Directiva 1999/32/CE)

d bis) Na aplicação do artigo 4.º-C.
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Or. en

Justificação

A aplicação do artigo 4.º-C "Experimentação e utilização de novas tecnologias de redução de 
emissões" deverá ser tomada em conta nos relatórios e nas propostas de revisão da Comissão 
previstas no artigo 7º.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 37
ARTIGO 1, NÚMERO 7

Artigo 7, nº 2 (Directiva 1999/32/CE)

2. Com base, nomeadamente: 2. Com base, nomeadamente:
a) Nos relatórios anuais apresentados nos 
termos do n.º 1;

a) Nos relatórios anuais apresentados nos 
termos do n.º 1;

b) Nas tendências observadas a nível da 
qualidade do ar, da acidificação, dos custos 
dos combustíveis e da transferência modal;

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 pelos navios através dos 
mecanismos da OMI,  na sequência de 
iniciativas comunitárias a este respeito;

c) Nos progressos da redução de emissões de 
óxidos de enxofre pelos navios através dos 
mecanismos da OMI,  na sequência de 
iniciativas comunitárias a este respeito;

d) Numa nova avaliação custo-benefício que 
inclua os benefícios ambientais directos e 
indirectos das medidas contidas no n.º 4 do 
artigo 4.º-A,

d) Numa nova avaliação custo-benefício que 
inclua os benefícios ambientais directos e 
indirectos das medidas contidas no n.º 4 do 
artigo 4.º-A,

a Comissão apresentará um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
até 2008.

a Comissão apresentará um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, até 2008 
e propostas de alteração da presente 
directiva, nomeadamente no que respeita a 
uma segunda fase dos valores-limite de 
enxofre estabelecidos para cada categoria de 
combustível e, tendo em conta os trabalhos 
da OMI sobre o Anexo VI da MARPOL, no 
que respeita às zonas marítimas em que 
devem ser utilizados combustíveis navais 
com baixo teor de enxofre.

A Comissão poderá fazer acompanhar este 
relatório de propostas de alteração da 
presente directiva, nomeadamente no que 
respeita a uma segunda fase dos 
valores-limite de enxofre estabelecidos para 
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cada categoria de combustível e, tendo em 
conta os trabalhos da OMI, no que respeita 
às zonas marítimas em que devem ser 
utilizados combustíveis navais com baixo 
teor de enxofre.

Or. es

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 38
ARTIGO 1, NÚMERO 7

Artigo 7, nº 2, parágrafo 2 (Directiva 1999/32/CE)

A Comissão poderá fazer acompanhar este 
relatório de propostas de alteração da 
presente directiva, nomeadamente no que 
respeita a uma segunda fase dos valores-
limite de enxofre estabelecidos para cada 
categoria de combustível e, tendo em conta 
os trabalhos da OMI, no que respeita às 
zonas marítimas em que devem ser 
utilizados combustíveis navais com baixo 
teor de enxofre.

A Comissão poderá fazer acompanhar este 
relatório de propostas de alteração da 
presente directiva, nomeadamente no que 
respeita aos valores-limite estabelecidos 
para cada categoria de combustível e no que 
respeita às zonas marítimas em que devem 
ser utilizados combustíveis navais com 
baixo teor de enxofre. A Comissão preverá, 
nomeadamente,

a) a designação de zonas de controlo 
suplementares das emissões de enxofre nos 
mares da União Europeia;
b) a fixação de um limite de 0,5% de 
enxofre para os combustíveis navais 
utilizados nas zonas de controlo das 
emissões de enxofre.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a garantir que haja uma evolução gradual no sentido da 
redução dos níveis de enxofre em dois domínios específicos.

Alteração apresentada por Aldis Kušķis

Alteração 39
ARTIGO 1, NÚMERO 7

Artigo 7, nº 4 bis (novo) (Directiva 1999/32/CE)
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4 bis. Com  base nos números 1 a 4 do 
presente artigo, a Comissão apresentará 
propostas de revisão da presente directiva, 
designadamente no que se refere à entrada 
em vigor da segunda fase dos valores-limite 
de enxofre estabelecidos no Artigo 4.º-A 
para cada categoria de combustível a 
utilizar.

Or. en

Justificação

A segunda fase dos valores-limite não deverá entrar em vigor antes de um procedimento de 
revisão baseado nos números 1 a 4 do artigo 7º.


