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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal 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.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da directiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva 1999/32/CE no que respeita ao teor de 
enxofre dos combustíveis navais
(12891/2/2004 – C6-0248/2004 – 2002/0259(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (12891/2/2004 – C6-0248/2004),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho (COM(2002)0595)2,

– Tendo em conta a proposta alterada da Comissão (COM(2003)0476)3,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 62º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar (A6-0000/2005),

1. Aprova a posição comum com as alterações nela introduzidas;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à Comissão.

Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 4

(4) As emissões dos navios resultantes da 
queima de combustíveis navais com alto 
teor de enxofre contribuem para a poluição 
do ar sob forma de dióxido de enxofre e de 
partículas. Estas emissões, sendo causa de 
acidificação, causam danos ao ambiente e 
prejudicam a saúde humana, os edifícios 
públicos e privados e o património 
cultural, especialmente nas zonas 
costeiras e nos portos.

(4) As emissões dos navios resultantes da 
queima de combustíveis navais com alto 
teor de enxofre contribuem para a poluição 
do ar sob forma de dióxido de enxofre e de 
partículas que prejudicam a saúde 
humana, causam danos ao ambiente, aos 
edifícios públicos e privados e ao 
património cultural e contribuem para a 
acidificação.

  
1 JO C 068 de 18.3.2004, p. ....
2 JO C 045(E) de 25.2.2003, pág. 277
3 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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Justificação

Há duas dimensões nos problemas causados pela queima de combustíveis com alto teor de enxofre nos 
navios – uma relaciona-se com a natureza transfronteiriça da poluição atmosférica a longa distância 
(consequências para a saúde das partículas e da acidificação da deposição do enxofre); a outra, com os 
impactos locais (principalmente as consequências para a saúde do SO2 e das partículas primárias). 
Embora estes problemas estejam, até certo ponto, ligados, as medidas para os resolver não são 
necessariamente as mesmas e, por isso, merecem uma menção à parte. (Ver também a alteração 2 que se 
segue.) (Alteração 1 da primeira leitura do PE).

Alteração 2
CONSIDERANDO 4 BIS (novo)

(4 bis) As pessoas e a natureza nas zonas 
costeiras e portuárias são especialmente 
afectadas pelas emissões dos navios que 
utilizam combustíveis com elevado teor de 
enxofre. São portanto necessárias
medidas específicas.

Justificação

As emissões dos navios estão na origem de elevadas concentrações de partículas (PM10 e PM2.5) e de 
SO2 nalgumas zonas portuárias e costeiras. Consequentemente, são necessárias medidas específicas 
(limite mais severo do teor de enxofre dos combustíveis utilizados em zonas costeiras e portuárias ou 
ainda o abastecimento de electricidade dos navios no porto a partir de instalações em terra.) (Alteração 
4 da primeira leitura do PE)

Alteração 3
CONSIDERANDO 5

(5) As medidas previstas na presente 
directiva para reduzir as emissões dos 
navios em águas internacionais
complementam as medidas nacionais dos 
Estados-Membros destinadas a respeitar os 
valores-limite de emissão dos poluentes 
atmosféricos que constam da 
Directiva 2001/81/CE.

(5) As medidas previstas na presente 
directiva complementam as medidas 
nacionais dos Estados-Membros destinadas 
a respeitar os valores-limite de emissão dos 
poluentes atmosféricos que constam da 
Directiva 2001/81/CE.

Justificação

As medidas previstas na presente directiva reduzirão as emissões dos navios não só nas águas 
internacionais, como também nas águas territoriais, nas zonas portuárias e nas vias navegáveis 
interiores Actualmente, apenas as emissões dos navios nas águas territoriais (12 milhas náuticas) e nas 
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águas interiores são incluídas nas emissões nacionais na Directiva NEC. Dado o nível elevado - e cada 
vez maior - das emissões dos navios quando comparadas com as provenientes de fontes em terra, a 
Comissão deveria estudar o melhor modo de integrar as outras emissões dos navios na Directiva 
2001/81.

Alteração 4
CONSIDERANDO 11

(11) Para dar tempo suficiente à indústria 
naval para se adaptar tecnicamente ao 
limite máximo de 0,1% para o teor em peso 
de enxofre nos combustíveis navais 
utilizados pelos navios de navegação 
interior e pelos navios atracados em portos 
comunitários, a data de aplicação do 
presente requisito deverá ser 1 de Janeiro 
de 2010. Como esta data-limite pode 
colocar problemas técnicos à Grécia, é 
conveniente prever uma derrogação 
temporária para determinados navios que 
operam no território desse 
Estado-Membro.

(11) Para dar tempo suficiente à indústria 
naval para se adaptar tecnicamente ao 
limite máximo de 0,1% para o teor em peso 
de enxofre nos combustíveis navais 
utilizados pelos navios de navegação 
interior e pelos navios atracados em portos 
comunitários, a data de aplicação do 
presente requisito deverá ser 1 de Janeiro 
de 2008. 

Justificação

Ver alteração correspondente mais adiante.

Alteração 5
CONSIDERANDO 12 BIS (novo)

(12 bis) Dado o carácter mundial da 
indústria naval, devem promover-se 
soluções internacionais. A Comissão e os 
Estados-Membros devem promover de 
forma mais activa a integração das 
disposições da presente directiva no 
quadro da OMI e, no quadro das novas 
negociações, procurar particularmente 
obter, ao nível da OMI a redução do teor 
máximo de enxofre autorizado nos 
combustíveis navais a nível mundial. A 
Comissão deve também analisar as 
vantagens da designação de novas zonas 
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marítimas comunitárias, nomeadamente a 
do Mediterrâneo e a do Atlântico 
Nordeste, no âmbito das Áreas de 
Controlo das Emissões de SOx constantes 
do Anexo VI da Convenção MARPOL.

Justificação

No sector dos transportes marítimos, em particular, é essencial promover normas a nível internacional 
e, consequentemente, as disposições da presente directiva devem também funcionar como um mandato 
para a Comissão e os Estados-Membros exercerem pressão no sentido de que essas mesmas normas 
sejam adoptadas no quadro global da OMI. (Alteração 40 da primeira leitura do PE)

Alteração 6
ARTIGO 1, NÚMERO 1

Artigo 1, nº 2, parágrafo 2, alínea e) (Directiva 1999/32/CE)

e) Aos combustíveis utilizados por navios 
de guerra e outros navios em serviço 
militar; no entanto, cada Estado-Membro 
procurará assegurar, mediante a adopção 
de medidas apropriadas, que não 
prejudiquem as operações ou as 
capacidades operacionais desses navios, 
que tais navios actuem, na medida do 
razoável e do praticável, de uma forma 
coerente com o disposto na presente 
directiva;

Suprimida

Justificação

Não nos parece existir justificação para isentar os navios de guerra e outros navios em serviço militar 
do cumprimento desta directiva.
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Alteração 7
ARTIGO 1, NÚMERO 2, ALÍNEA D)

Artigo 2, nº 3-H. (Directiva 1999/32/CE)

3-H. Navio de guerra, qualquer navio 
pertencente às forças armadas de um 
Estado, que ostente os sinais exteriores 
próprios de navios de guerra da sua 
nacionalidade, sob o comando de um 
oficial devidamente designado pelo 
Estado cujo nome figure na 
correspondente lista de oficiais ou seu 
equivalente e cuja tripulação esteja 
submetida às regras da disciplina militar;

Suprimido

Justificação

Ver alteração 6.

Alteração 8
ARTIGO 1, NÚMERO 4, ALÍNEA A), SUBALÍNEA (i)

Artigo 4, nº 1 (Directiva 1999/32/CE)

(i) no n.º 1, são suprimidas as palavras 
"incluindo o gasóleo naval",

Suprimida

Justificação

Não nos parece existir justificação para suprimir o requisito respeitante ao gasóleo naval utilizado no 
território dos Estados-Membros.

Alteração 9
ARTIGO 1, NÚMERO 5

Artigo 4-A, título (Directiva 1999/32/CE)

Teor de enxofre máximo nos combustíveis 
navais utilizados em zonas de controlo das 
emissões de SOx e pelos navios de 
passageiros que efectuam serviços 
regulares com partida ou destino em 

Teor de enxofre máximo nos combustíveis 
navais utilizados na Comunidade 
Europeia (primeira fase)
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portos da Comunidade

Justificação

(Parte da alteração 41 da primeira leitura do PE)

Alteração 10
ARTIGO 1, NÚMERO 5

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

1 bis. Os Estados-Membros tomarão todas 
as medidas necessárias para garantir que, 
a partir de 1 de Janeiro de 2012, os 
combustíveis navais não sejam utilizados 
nas áreas das suas águas territoriais e nas 
zonas económicas exclusivas que se 
encontrem fora das zonas de controlo das 
emissões de SOx no caso de o seu teor de 
enxofre ser superior a 1,5% em massa. 
Esta disposição aplica-se a todos os 
navios de qualquer bandeira, incluindo os 
que tenham iniciado a sua viagem fora da 
Comunidade.

Justificação

O SO2 e o NOx, bem como os seus poluentes secundários (partículas de sulfatos e nitratos e o ozono ao 
nível do solo) podem ser transportados a longas distâncias. As emissões dos navios contribuem em 20 a 
30% para a concentração de partículas inorgânicas secundárias de sulfatos e nitratos em suspensão no 
ar na maior parte das zonas costeiras e, tal como o SO2 e o NOx, têm efeitos nefastos sobre a saúde. Da 
exposição de motivos da Comissão depreende-se que não existem diferenças no que respeita aos anos de 
vida perdidos devido a exposições a longo prazo entre, por exemplo, o Mar do Norte e a parte 
setentrional do Mediterrâneo como consequência das emissões dos navios. Não existe nenhuma razão de 
saúde para impor exclusivamente nas zonas de controlo das emissões de SOx normas de emissão mais 
rigorosas, sobretudo porque as regiões costeiras do Sul são das mais densamente povoadas e os 
problemas do ozono e de emissão de partículas são mais agudos nos Estados-Membros do Sul. Além 
disso, do ponto de vista económico e da concorrência, é também lógico adoptar as normas de emissão 
para a navegação internacional para a maior parte da Europa e não apenas para determinados países. 
Como as zonas marítimas meridionais ainda não foram designadas zonas de controlo das emissões, 
propõe-se para elas um prazo mais dilatado.
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Alteração 11
ARTIGO 1, NÚMERO 5

Artigo 4-A, nº 2 (Directiva 1999/32/CE)

2. As datas de aplicação para o n.º 1 são as 
seguintes:

2. As datas de aplicação para o n.º 1 são as 
seguintes:

a) Para a área do Mar Báltico referida na 
alínea a) do n.º 3 da regra 14 do Anexo VI 
da MARPOL: …*;

a) Para a área do Mar Báltico referida na 
alínea a) do n.º 3 da regra 14 do Anexo VI 
da MARPOL: …*;

b) Para a área do Mar do Norte e quaisquer 
outras áreas marítimas, incluindo portos, 
que a Organização Marítima 
Internacional subsequentemente designe 
como zonas de controlo das emissões de 
SOx, em conformidade com a alínea b) do 
n.º 3 da regra 14 do Anexo VI da 
MARPOL:

b) Para a área do Mar do Norte:

– 12 meses após a entrada em vigor dessa 
designação ou

– 12 meses após a entrada em vigor dessa 
designação ou

– … **, – … **

consoante a que for posterior. consoante a que for anterior.

(b bis.) Para qualquer outra zona 
marítima, incluindo os portos, que a 
Organização Marítima Internacional 
subsequentemente designe como zona de 
controlo das emissões de SOx, em 
conformidade com a alínea b) do n.º 3 da 
regra 14 do Anexo VI da MARPOL, 
.............

________________
* 19 de Maio de 2006 ou, se posterior, 12 
meses após a data de entrada em vigor da 
presente directiva.

___________
* 19 de Maio de 2006 ou 12 meses após a 
data de entrada em vigor da presente 
directiva, consoante a data que ocorra 
primeiro.

** 12 meses após a data de entrada em 
vigor da presente directiva.

** 12 meses após a data de entrada em 
vigor da presente directiva.
***12 meses após a data de entrada em 
vigor da designação.

Justificação

Pretende-se garantir a entrada em vigor da zona de controlo das emissões do Mar do Norte no prazo de 
doze meses a contar da data de entrada em vigor da directiva. 
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Alteração 12
ARTIGO 1, NÚMERO 5

Artigo 4-A, nº 3 (Directiva 1999/32/CE)

3. Os Estados-Membros são responsáveis 
pela aplicação do n.º 1 pelo menos no que 
se refere a:

3. Os Estados-Membros são responsáveis 
pela aplicação dos nºs 1 e 1 bis pelo menos 
no que se refere a:

– navios que arvorem o seu pavilhão e – navios que arvorem o seu pavilhão e
– no caso dos Estados-Membros 
ribeirinhos de zonas de controlo das 
emissões de SOx, navios de todos os 
pavilhões que se encontrem nos seus 
portos.

– navios de todos os pavilhões que se 
encontrem nos seus portos.

Os Estados-Membros podem também 
tomar medidas de aplicação adicionais a 
respeito de outros navios em conformidade 
com o direito marítimo internacional.

Os Estados-Membros tomarão também 
medidas de aplicação adicionais a respeito
de outros navios em conformidade com o 
direito marítimo internacional.

Justificação

Todos os Estados costeiros são responsáveis pela aplicação das medidas previstas no direito marítimo 
internacional.

Alteração 13
ARTIGO 1, NÚMERO 5

Artigo 4-A, nº 6 (Directiva 1999/32/CE)

6. A partir da data mencionada na alínea a) 
do n.º 2, os Estados-Membros assegurarão 
que o teor de enxofre dos combustíveis 
navais vendidos nos respectivos territórios 
seja indicado pelo fornecedor na guia de 
entrega do combustível, a qual deve ser 
acompanhada de uma amostra selada.

6. A partir da data mencionada na alínea a) 
do n.º 2, os Estados-Membros assegurarão 
que o teor de enxofre dos combustíveis 
navais vendidos nos respectivos territórios 
seja indicado pelo fornecedor na guia de 
entrega do combustível, assinada pelo 
representante do navio receptor, a qual 
deve ser acompanhada de uma amostra 
selada.

Justificação

A existência de um controlo efectivo será essencial para a aplicação da directiva. O ponto fraco na 
cadeia de amostragem é a credibilidade da amostra. A fim de assegurar que a amostra do fornecedor 
contém exactamente o mesmo combustível fornecido, é imprescindível que um representante do navio 
receptor verifique essa amostra. (Alteração 16 da primeira leitura do PE)
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Alteração 14
ARTIGO 1, NÚMERO 5

Artigo 4-A, nº 6 bis (novo) (Directiva 1999/32/CE)

6 bis. Os Estados-Membros tomarão todas 
as medidas necessárias para garantir que, 
a partir da data referida na alínea a) do nº 
2, estejam disponíveis em todos os portos 
comunitários, em quantidade suficiente 
para satisfazer a procura, combustíveis 
navais com um teor de enxofre não 
superior a 1,5% em massa.

Justificação

Os combustíveis navais que preencham os requisitos estabelecidos na presente directiva devem estar 
amplamente disponíveis o mais tardar a partir da data de entrada em vigor das disposições da presente 
directiva. Trata-se de uma disposição que constava da proposta da Comissão e que foi suprimida na 
posição comum do Conselho. (Alteração 14 da primeira leitura do PE)

Alteração 15
ARTIGO 1, NÚMERO 5

Artigo 4-A bis (novo) (Directiva 1999/32/CE)

Artigo 4º-A bis
Teor máximo de enxofre dos combustíveis 

navais na Comunidade Europeia 
(segunda fase)

1. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para garantir que, a 
partir de 1 de Janeiro de 2010, os 
combustíveis navais não sejam utilizados 
nas suas águas territoriais, zonas 
económicas exclusivas e zonas de controlo 
da poluição que se incluam nas zonas de 
controlo das emissões de SOx se o seu teor 
em enxofre for superior a 0,5% em massa. 
Esta disposição aplica-se a todos os 
navios de qualquer bandeira, incluindo os 
navios cuja viagem tenha sido iniciada 
fora da Comunidade.
2.  Os Estados-Membros tomarão todas as 
medidas necessárias para garantir que, a 
partir da data referida no nº 1, os 
combustíveis navais não sejam utilizados 
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nas suas águas territoriais, zonas 
económicas exclusivas e zonas de controlo 
da poluição por navios de passageiros que 
efectuem serviços regulares para ou a 
partir de portos da Comunidade se o teor 
de enxofre desses combustíveis for 
superior a 0,5% em massa.
3. Os Estados-Membros são responsáveis 
pela aplicação deste requisito pelo menos 
no que se refere a navios que arvorem o 
seu pavilhão e a navios de todos os 
pavilhões que se encontrem nos seus 
portos.
Os Estados-Membros tomarão também 
medidas de aplicação adicionais a respeito 
de outros navios em conformidade com o 
direito marítimo internacional.
4. Os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para garantir que, a 
partir de 1 de Janeiro de 2014, os 
combustíveis navais não sejam utilizados 
nas suas águas territoriais e zonas 
económicas exclusivas que se encontrem 
fora das zonas de controlo das emissões 
de SOx se o seu teor em enxofre for 
superior a 0,5% em massa. Esta 
disposição aplica-se a todos os navios de 
qualquer bandeira, incluindo os navios 
cuja viagem tenha sido iniciada fora da 
Comunidade.
5. Os Estados-Membros tomarão todas as 
medidas necessárias para garantir que, a 
partir da data referida no nº 1, os 
combustíveis navais que não contenham 
mais de 0,5% de enxofre em massa sejam 
objecto de oferta suficiente para satisfazer 
a procura em todos os portos da 
Comunidade.

Justificação

Como as emissões dos navios continuarão a ter um impacto significativo sobre a saúde e o ambiente, 
mesmo depois do "primeiro passo" que representa o limite de 1,5% para o teor de enxofre dos 
combustíveis navais, é necessário um "segundo passo", que será uma nova redução para 0,5%. As 
reduções são necessárias para atingir os objectivos sanitários e ambientais constantes do quinto e sexto 
programas de acção em matéria de ambiente. (Alteração 42 da primeira leitura do PE)
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Alteração 16
ARTIGO 1, NÚMERO 5

Artigo 4-B, nº 1, parágrafo 1, parte introdutória (Directiva 1999/32/CE)

1. Com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2010, os Estados-Membros tomarão 
todas as medidas necessárias para garantir 
que os seguintes navios não utilizem 
combustíveis navais cujo teor de enxofre 
seja superior a 0,1% em massa:

1. Com efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2008, os Estados-Membros tomarão 
todas as medidas necessárias para garantir 
que os seguintes navios não utilizem 
combustíveis navais cujo teor de enxofre 
seja superior a 0,1% em massa:

Justificação

Volta a apresentar-se a data proposta pela Comissão para a aplicação do limite de 0,1%, sem 
necessidade de passar pelo valor de 0,2% (alteração 21 do PE). Não há razão aparente para adiar para 
2010 a utilização de combustíveis navais com menor teor de enxofre para utilização nas vias navegáveis 
interiores e nos portos. Atendendo aos efeitos das emissões dos navios (especialmente as partículas) 
sobre a saúde local e a concentração das populações em muitas zonas portuárias e regiões costeiras, é 
necessário e urgente reduzir a poluição atmosférica a nível local. A utilização de combustíveis navais 
com baixo teor de enxofre nos portos e vias navegáveis interiores é conforme com os objectivos da 
Directiva 99/32/CE (nº 1 do artigo 4º), que estabelece o limite do teor de enxofre dos gasóleos navais em 
0,2% no território dos Estados-Membros, ou seja, incluindo as águas territoriais (12 milhas náuticas) 
com uma nova redução para 0,1% em Janeiro de 2008.

Alteração 17
ARTIGO 1, NÚMERO 5

Artigo 4-B, nº 2 (Directiva 1999/32/CE)

2. O n.º 1 não é aplicável: 2. O n.º 1 não é aplicável:

a) Sempre que, em conformidade com 
horários publicados, se preveja que os 
navios estejam atracados por menos de 
duas horas;

a) Sempre que, em conformidade com 
horários publicados, se preveja que os 
navios estejam atracados por menos de 
uma hora;

b) Aos navios de navegação interior que 
possuam um certificado de conformidade 
com a Convenção para a Salvaguarda da 
Vida Humana no Mar, de 1974, alterada, 
quando esses navios se encontrem no mar;

b) Aos navios de navegação interior que 
possuam um certificado de conformidade 
com a Convenção para a Salvaguarda da 
Vida Humana no Mar, de 1974, alterada, 
quando esses navios se encontrem no mar;

c) Até 1 de Janeiro de 2012, aos navios 
enumerados no Anexo que efectuem 
serviços exclusivamente no território da 
Grécia.

c) aos navios alimentados a partir das 
redes de electricidade em terra quando se 
encontram atracados em portos;
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c bis.) até às datas referidas nos nºs 1 e 3, 
respectivamente, do artigo  4.º-A bis:
- aos navios que possam provar que 
utilizam sempre combustível com menos 
de 0,5% de enxofre;
- 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 2,0g SO2/ kWh, calculado 
como o peso total da emissão de dióxido 
de enxofre.

Justificação

A proposta da Comissão não contém disposições sobre derrogações ao requisito relacionado com o 
porto. A utilização nos portos de gasóleo naval com baixo teor de enxofre é uma questão altamente 
prioritária e devem evitar-se, sempre que possível, as derrogações/excepções. A utilização de 
electricidade abastecida a partir de instalações em terra reduz significativamente as emissões de ar e de 
ruído nos portos e deve portanto ser encorajada. Permitir que os navios que utilizam sempre combustível 
com 0,5% de teor de enxofre ou que utilizam tecnologias de redução da poluição fiquem isentos do 
cumprimento do requisito de 0,1% até à segunda fase dos limites de enxofre (alínea c bis)) equivaleria a 
incentivar a rápida implementação de um funcionamento com reduzidas emissões em todas as condições.

Alteração 18
ARTIGO 1, NÚMERO 5

Artigo 4-C, nº 4 (Directiva 1999/32/CE)

4. Como alternativa para a utilização de 
combustíveis navais de baixo teor de 
enxofre que cumpram os requisitos dos 
artigos 4.º-A e 4.º-B, cada Estado-Membro 
pode autorizar os navios a utilizarem uma 
tecnologia aprovada de redução de 
emissões, desde que tais navios:

4. Como alternativa ou complemento à 
utilização de combustíveis navais que 
cumpram os requisitos dos artigos 4.º-A, 
4.º-A bis e 4.º-B, cada Estado-Membro 
pode autorizar os navios a utilizarem uma 
tecnologia aprovada de redução de 
emissões, desde que tais navios:

– alcancem reduções de emissões pelo 
menos equivalentes às que teriam sido 
obtidas através da aplicação dos limites 
para o teor de enxofre nos combustíveis, 
especificados na presente directiva e

– reduzam a emissão total de óxidos de 
enxofre, incluindo os motores de 
propulsão auxiliares e principais, para 
um valor máximo de 2,0g SO2/ kWh, 
calculado como o peso total da emissão de 
dióxido de enxofre;
– estejam equipados com meios de 
monitorização permanente das emissões; 
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e
– comprovem mediante documentação que 
as eventuais quantidades de resíduos por 
eles descarregados em portos fechados, 
portos de abrigo e estuários não têm 
qualquer impacto sobre os respectivos 
ecossistemas, segundo os critérios 
comunicados pelas autoridades dos Estados 
do porto à OMI.

– comprovem mediante documentação que 
as eventuais quantidades de resíduos por 
eles descarregados em portos fechados, 
portos de abrigo e estuários não têm 
qualquer impacto sobre os respectivos 
ecossistemas, segundo os critérios 
comunicados pelas autoridades dos Estados 
do porto à OMI.

Justificação

A utilização de tecnologias de limitação das emissões deve ser autorizada não só como alternativa mais 
também como complemento à utilização de combustíveis com baixo teor de enxofre já que de tal podem 
resultar novas reduções das emissões. Para garantir o funcionamento do equipamento técnico, deve ser 
exigido aos navios que utilizam tecnologias de limitação das emissões a utilização de equipamento de 
monitorização contínua das emissões.  (Alteração 43 da primeira leitura do PE)

Alteração 19
ARTIGO 1, NÚMERO 6, PONTO (-A) (bis)

Artigo 6, título (Directiva 1999/32/CE)

(-A) O título é substituído pelo seguinte:
Controlo e penalizações

Justificação

É necessário alterar o título de modo a reflectir o conteúdo do artigo. (Alteração 24 da primeira leitura 
do PE)

Alteração 20
ARTIGO 1, NÚMERO 6 (A)

Artigo 6, nº 1-A, parágrafo 1 (Directiva 1999/32/CE)

Os Estados-Membros tomarão todas as 
medidas necessárias para assegurar que o 
teor de enxofre dos combustíveis navais 
satisfaça as disposições aplicáveis dos 
artigos 4.º-A e 4.º-B.

Os Estados-Membros tomarão todas as 
medidas necessárias para assegurar que o 
teor de enxofre dos combustíveis navais 
satisfaça as disposições aplicáveis dos 
artigos 4.º-A, 4.º-A bis e 4.º-B.
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Justificação

(Parte da alteração 26 da primeira leitura do PE)

Alteração 21
ARTIGO 1, NÚMERO 6 (A)

Artigo 6, nº 1-A, parágrafo 4 (Directiva 1999/32/CE)

Os Estados-Membros tomarão também 
medidas razoáveis, da forma apropriada,
para controlar o teor de enxofre dos 
combustíveis navais a que não se apliquem 
os artigos 4.º-A e 4.º-B.

Os Estados-Membros tomarão também 
medidas para controlar o teor de enxofre 
dos combustíveis navais a que não se 
apliquem os artigos 4.º-A, 4.º-A bis e 4.º-B.

Os Estados-Membros estabelecerão as 
disposições relativas às penalizações 
efectivas aplicáveis por infracção das 
disposições relativas ao controlo e 
amostragens e adoptarão todas as 
medidas necessárias para garantir a sua 
aplicação de modo dissuasor.

Justificação

As sanções devem ser suficientemente severas para não incentivar as amostras fraudulentas. (Parte das 
alterações 26 e 29 da primeira leitura do PE)

Alteração 22
ARTIGO 1, NÚMERO 7

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

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-eficácia que 
inclua os benefícios ambientais directos e 
indirectos das medidas contidas no n.º 4 do 
artigo 4.º-A e de outras eventuais medidas 
de redução das emissões.

Justificação

(Parte da alteração 32 da primeira leitura do PE)
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Alteração 23
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 às 
zonas marítimas em que devem ser 
utilizados combustíveis navais com baixo 
teor de enxofre, bem como propostas de 
redução de outras formas de poluição 
atmosférica provenientes dos navios de 
alto mar, incluindo especificações 
exaustivas dos combustíveis navais, 
segundo os princípios estabelecidos na 
Directiva 98/70/CE. 
A Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre as medidas tomadas para aplicar as 
disposições da presente directiva no 
quadro da Convenção MARPOL.

Justificação

Dada a crescente importância, tanto em termos absolutos como relativos, das emissões dos navios para 
os impactos ao nível da saúde e do ambiente, é crucial que a Comissão apresente efectivamente novas 
propostas inovadoras de medidas destinadas a reduzir ainda mais as emissões. Além disso, dados os
múltiplos efeitos e a relação que existe entre os diversos parâmetros de qualidade dos combustíveis, a 
Comissão deveria fixar-se como prioridade o estudo e a elaboração de uma proposta de directiva sobre 
normas de qualidade para os combustíveis navais, de acordo com as disposições da Directiva 98/70/CE. 
(Parte da alteração 32 da primeira leitura do PE)

Alteração 24
ARTIGO 1, NÚMERO 7

Artigo 7, nº 3 bis (novo) (Directiva 1999/32/CE)

3bis. No que diz respeito a eventuais 
propostas segundo as quais os operadores 
de navios ou grupos de operadores de 
navios que utilizam tecnologias de 
redução das emissões poderão efectuar 
uma compensação entre as emissões de 
SO2 produzidas por navios modificados e 
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as dos navios não modificados, tais 
esquemas só serão autorizados se os 
benefícios para o ambiente e a saúde 
relativamente à utilização de combustíveis 
navais de baixo teor de enxofre puderem 
ser claramente demonstrados. 

Justificação

(Alteração 44 modificada da primeira leitura do PE)

Alteração 25
ARTIGO 1, NÚMERO 7

Artigo 7, nº 4 (Directiva 1999/32/CE)

4. As alterações necessárias para efeitos de 
adaptações técnicas aos pontos 1, 2, 3, 3-A, 
3-B e 4 do artigo 2.º, ou ao n.º 2 do 
artigo 6.º, à luz do progresso técnico e 
científico serão aprovadas nos termos do 
n.º 2 do artigo 9.º. Essas adaptações não 
terão como resultado a modificação directa 
do âmbito de aplicação da presente 
directiva ou dos limites para o teor de 
enxofre dos combustíveis especificados na 
presente directiva.

4. As alterações necessárias para efeitos de 
adaptações técnicas aos pontos 1, 2, 3, 3-A, 
3-B e 4 do artigo 2.º, ao artigo 4.º-A, ao 
artigo 4.º-A bis ou ao n.º 2 do artigo 6.º, à 
luz do progresso técnico e científico serão 
aprovadas nos termos do n.º 2 do artigo 9.º. 
Essas adaptações não terão como resultado 
a modificação directa do âmbito de 
aplicação da presente directiva ou dos 
limites para o teor de enxofre dos 
combustíveis especificados na presente 
directiva, excepto quando tais alterações 
estiverem em conformidade com normas 
mais rigorosas aprovadas pelo OMI.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

As emissões resultantes da combustão de combustíveis que contêm enxofre têm um impacto negativo, tanto 
sobre a saúde humana como sobre o meio ambiente. Os óxidos de enxofre e de nitrogénio (SO2 e NOx) produzem 
acidificação, a qual não só prejudica a natureza, mas também degrada edifícios e monumentos de interesse 
cultural. Estes óxidos formam partículas secundárias na atmosfera. Da exposição das pessoas a estas emissões 
resulta o aumento da mortalidade e de doenças, tais como a asma, a bronquite e doenças cardíacas. A OMS 
estima que a exposição a estas partículas é causadora na Europa de cerca de 100.000 óbitos e 725.000 perdas de 
anos de vida. Além disso, as emissões de NOx produzem formação de ozono ao nível do solo e eutroficação nas 
camadas baixas de atmosfera.

Na maioria das zonas costeiras da UE, as emissões causadas por navios são responsáveis por uma parte 
considerável da poluição atmosférica. Entre 1990 e 2000, as emissões terrestres de dióxido de enxofre baixaram 
cerca de 60% na UE dos 15 e espera-se que até 2010 desçam entre 75 e 80%. Em contrapartida, têm aumentado 
as emissões de SO2 causadas pelos navios de mar em águas europeias e calcula-se que até 2010 o volume dessas 
emissões sejam, provavelmente, superiores a 75% do total das emissões terrestres, incluindo o transporte e a 
produção de energia.

Ao entrarem em vigor, em 1 de Janeiro de 2005, os novos requisitos de pureza em relação ao gasóleo utilizado 
nos transportes rodoviários, as emissões de enxofre causadas pelos navios por tonelada e quilómetro passarão a 
ser entre 150 e 300 vezes superiores às causadas pelos camiões.

A acidificação superior ao nível de sustentabilidade da natureza representa um problema sobretudo no Norte da 
Europa, mas a degradação de edifícios e monumentos de interesse cultural constitui um importante problema 
também nas regiões meridionais do continente. Além disso, os efeitos nocivos sobre a saúde humana causados 
pelas emissões resultantes dos navios afectam o conjunto do continente europeu. A formação de ozono ao nível 
das camadas baixas da atmosfera provocada pelo óxido de nitrogénio constitui um grave problema de saúde, 
principalmente na região do Mediterrâneo.

Deste modo, cabe alcançar uma redução significativa das emissões resultantes das embarcações em toda a UE 
para se poder alcançar o objectivo estabelecido no Livro Branco da Comissão sobre a política de transportes 
(tornar a navegação um modo de transporte mais sustentável) e o objectivo a longo prazo estabelecido no quinto 
e no sexto planos de acção para o ambiente (não exceder concentrações nem níveis críticos e proteger de forma 
eficaz todas as pessoas dos efeitos nocivos para a saúde resultantes da poluição atmosférica).

A proposta da Comissão 

Os principais pontos da proposta da Comissão são os seguintes:

– Introduzir um limite de 1,5% para o teor de enxofre dos combustíveis utilizados pelos navios de mar nas 
zonas de controlo das emissões de SOx (SOxECA), ou seja, Mar do Norte, Canal da Mancha e Mar Báltico, tal 
como estabelece o Anexo VI da MARPOL. 

– Introduzir um limite de 1,5% para o teor de enxofre dos combustíveis utilizados pelos navios de 
passageiros que efectuam serviços regulares com partida ou destino em portos da Comunidade.

– Introduzir um limite de 0,2% do teor de enxofre dos combustíveis utilizados pelos navios atracados nos 
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portos comunitários.

Só uma parte dos benefícios resultantes da redução das emissões é susceptível de ser traduzida como benefício 
económico. Os estudos da Comissão, que excluem a parte dos benefícios resultantes da redução da acidificação, 
estimam os benefícios em 2.700 milhões de euros anuais, ao passo que os custos se encontram estimados em 
1.100 milhões anuais.

Primeira leitura do Parlamento

Na sua primeira leitura1, o Parlamento considerou que as medidas propostas pela Comissão não eram suficientes 
para proteger a saúde humana e alcançar os objectivos comunitários em matéria de qualidade da atmosfera.

O Parlamento alargou o limite de 1,5% do teor de enxofre a todas as regiões marítimas da UE. Além disso, o 
Parlamento acrescentou uma segunda etapa à directiva, em que o limite do teor de enxofre seria reduzido até 
0,5% nas zonas de controlo de emissões de SOx (SOxECA) e para os navios de passageiros que efectuam 
serviços regulares a partir de 2011, assim como em todas as regiões marítimas da UE, a partir de 2013. (As 
principais modificações à proposta da Comissão resultantes da adopção das alterações à primeira leitura estão 
resumidas no quadro no final desta exposição de motivos).

Posição do Conselho 

A posição comum do Conselho é, no que diz respeito à protecção da saúde humana e do meio ambiente, 
manifestamente mais frágil que a adoptada pelo Parlamento na sua primeira leitura. A posição do Conselho 
pressuporia, no essencial, apenas a aplicação do Anexo VI da Marpol. O Conselho não teve em conta a posição 
do Parlamento, segundo a qual caberia ir mais além que o Anexo VI da Convenção Marpol e levar a cabo a 
segunda etapa da reforma.

Proposta da relatora para a posição do Parlamento em segunda leitura

A relatora propõe que, em princípio, o Parlamento observe a sua posição original, segundo a qual as emissões 
provenientes dos navios de mar sofreriam uma redução de cerca de 80% em comparação com o ano de 2000, 
enquanto que a posição do Conselho apenas prevê uma redução não superior a cerca de 10%, Pelas razões atrás 
referidas, e que o Parlamento apresentou com mais pormenor na sua decisão em primeira leitura, esta proposta 
não é suficiente para proteger a saúde humana e o meio ambiente, nem para alcançar os objectivos aprovados 
pela UE em matéria de qualidade da atmosfera.

A posição do Conselho apenas lograria alcançar a depuração das emissões nas zonas de controlo das emissões de 
SOx, ou seja, no Mar do Norte, no Canal da Mancha e no Mar Báltico, onde seria utilizado fuelóleo pesado 
produzido a partir de petróleo bruto com menor teor de enxofre. Porém, seria muito provável que aumentasse o 
teor de enxofre dos combustíveis utilizados nas restantes regiões marítimas da UE, Mediterrâneo e Atlântico 
Ocidental. Em todo o caso, o impacto dos óxidos de enxofre e de nitrogénio nos monumentos de interesse 
cultural, assim como os efeitos nocivos para a saúde resultantes de todas as emissões provenientes dos navios de 
mar afectam igualmente os países mediterrânicos e toda a Europa Meridional no seu conjunto.

A Comissão está a criar cenários para os futuros requisitos em matéria de qualidade da atmosfera no quadro do 
Programa CAFE (Ar Limpo para a Europa). A relatora solicitou à Comissão que estimasse o impacto sobre a 

  
1 4.6.2003
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qualidade da atmosfera susceptível de se alcançar mediante a aplicação dos requisitos de pureza dos 
combustíveis utilizados na navegação marítima, em conformidade com a presente proposta.

Na sua proposta, a Comissão estimou que os benefícios iriam ser duas vezes superiores aos custos. Mas há 
também razões para admitir que os benefícios poderiam exceder os custos se fosse imposto  o limite de 0,5% ao 
teor do enxofre utilizado na navegação marítima nas zonas de controlo das emissões SOx,,concretamente, o Mar 
Báltico, o Mar do Norte e o Canal da Mancha, e ainda noutras regiões marítimas da UE, como a Costa Sudoeste 
do Atlântico e o Mediterrâneo. O modelo RAINS, desenvolvido pelo Instituto Internacional para Análise de 
Sistemas Aplicados (International Institute for Applied Systems Analysis IIASA) tem sido utilizado, 
nomeadamente, para elaborar a Directiva NEC e o Programa CAFE. Os benefícios estimados decorrentes da 
utilização deste modelo poderão exceder 7 ou 8 vezes os custos. O modelo Beicip-Franlab estima os custos num 
montante mais elevado que o modelo RAINS. Mas mesmo nesse caso, o montante relativo aos benefícios 
estimados iria grandemente exceder duas vezes os custos.

A relatora sustenta a importância de se alcançar progressos na OMI, mas, para que isso se torne realidade, a UE 
deverá mostrar o caminho. Ao abrigo de decisões unilaterais, a UE proibiu os petroleiros de casco simples e 
modelos de casco contendo compostos orgânicos com estanho. Os Estados Unidos procuram também tornar mais 
rigorosos os Acordos da OMI. Estabeleceu um limite para o enxofre de 15 ppm (0.015%) nas suas águas 
territoriais para todos os navios de mar. Além disso, e juntamente com o Canadá e o México, está a elaborar uma 
proposta para que a OMI torne mais rigoroso o limite do teor de enxofre aplicável às zonas de controlo das 
emissões SOx (SOxECA), procedendo à respectiva redução de 1,5% para 0,1%.

Mediante a inclusão de uma segunda etapa na reforma, que vá além do disposto no Anexo VI da Convenção 
MARPOL, a UE lograria exercer a sua própria pressão para melhorar os Acordos da OMI.

Importa promover o desenvolvimento de uma tecnologia ambiental inovadora e qualitativamente superior 
mediante a criação de um mercado para a mesma. A relatora propõe, por conseguinte, vários rumos possíveis 
para a implementação dos novos requisitos de pureza. Poderia igualmente alcançar-se uma redução das emissões 
correspondente à utilização de combustíveis mais limpos através da purificação dos gases de combustão nas 
embarcações,  no pressuposto de que os resíduos resultantes desse processo de purificação teriam de ser tratados 
de uma forma ecologicamente  compatível. Através da purificação dos gases de combustão a bordo, seria 
possível remover, não só os óxidos de enxofre, mas também outras substâncias nocivas, óxidos de nitrogénio e 
partículas. A relatora propõe ainda que sejam conferidos à Comissão poderes para organizar o comércio das 
emissões provenientes de embarcações. Isto iria proporcionar um incentivo destinado a desenvolver tecnologia 
que viabilizasse a redução das emissões a níveis ainda mais baixos.

A relatora está convicta de que os navios atracados a portos da UE deverão ficar isentos de acatar o limite de 
0,1% do teor de enxofre se estiverem ligados a um posto fixo de abastecimento de energia eléctrica. Para 
encorajar a passagem à utilização de um combustível mais limpo ou à purificação das emissões a bordo, propõe 
que um navio fique também isento dos requisitos em matéria de combustíveis aplicáveis às embarcações 
atracadas, caso utilizem combustíveis com um teor de enxofre não superior a 0,5%  e o limite 0,5% do teor de 
enxofre ainda não tenha começado a vigorar na zona marítima em causa.
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TEOR DE ENXOFRE DOS COMBUSTÍVEIS NAVAIS

PRIMEIRA LEITURA DO PE
6 meses após a data 
da entrada em vigor 
(1.1.2006?)

1.1.2008 1.1.2009 
(31.12.2008)

1.1.2011 
(31.12.2010)

1.1.2013 (31.12.2012)

Zonas de Controlo 
das Emissões de SOx

1,5% 0,5%

Embarcações (toda a 
UE)

1,5% 0,5%

Portos e vias 
navegáveis 
interiores

0,2% 0,1%

Restantes mares da 
UE

1,5% 0,5%

POSIÇÃO COMUM
12 meses após a data 
da entrada em vigor 
(meados de 2006)

1.1.2010

Zonas de Controlo
das Emissões de SOx

1,5% (Atlântico NE  
Maio de 2007)

Embarcações (toda a 
UE) 

1,5%

Portos e vias 
navegáveis 
interiores

0,1% (Grécia 
derrogação 2012)

Restantes mares da 
UE

- -

PROPOSTA DA RELATORA EM SEGUNDA LEITURA 
12 meses após a data 
da entrada em vigor 

1.1.2008 1.1.2010 1.1.2012 1.1.2014

Zonas de Controlo 
das Emissões de SOx 
(incl. Atlântico NE)

1,5% 0,5%

Embarcações (toda a 
UE)

1,5% 0,5%

Portos e vias 
navegáveis 
interiores

0,1%

Restantes mares da 
UE

1,5% 0,5%


