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Plenário

Armadores obrigados a comunicar
emissões de CO2 dos navios a partir
de janeiro de 2018
O Parlamento Europeu aprovou hoje um regulamento que obriga os
armadores de navios que entram e saem dos portos da UE a
monitorizar e a comunicar as emissões de dióxido de carbono
(CO2) a partir de janeiro de 2018. As novas regras aplicam-se aos
navios com arqueação bruta superior a 5000 GT,
independentemente do Estado de bandeira, e representam um
primeiro passo para a redução das emissões de CO2 do transporte
marítimo. O relator do PE é o eurodeputado português José Inácio
Faria.

O novo regulamento introduz um sistema a nível europeu de
monitorização, comunicação e verificação (sistema MRV) das emissões
de CO2 provenientes do transporte marítimo. O objetivo é aumentar a
transparência sobre as emissões dos navios e criar um incentivo para a
sua redução.

A partir de 1 de janeiro de 2018, os armadores terão de monitorizar e
comunicar as emissões de CO2 dos navios com arqueação bruta
superior a 5000 GT, que representam cerca de 55% dos navios que
escalam os portos da UE e cerca de 90% das emissões associadas.

As novas regras aplicam-se às emissões de CO2 das viagens de, para e
entre portos europeus. Para minimizar os encargos administrativos
suportados pelos armadores e operadores, a comunicação e a
publicação das informações deverão fazer-se anualmente. Ficam
excluídos os navios de guerra, unidades auxiliares da Marinha, navios
de pesca ou de transformação de pescado, navios de madeira de
construção primitiva, navios sem propulsão mecânica ou navios do
Estado afetos a serviços não comerciais.

O sistema MRV europeu abrangerá igualmente outras informações que
permitam determinar a eficiência dos navios ou analisar os fatores
subjacentes à evolução das emissões.

Segundo os legisladores europeus, "a introdução de um sistema MRV
da União deverá permitir reduzir até 2% as emissões, comparativamente
a um cenário de manutenção do status quo, e reduzir os custos líquidos
agregados em cerca de 1,2 mil milhões de euros até 2030, uma vez que
poderá contribuir para eliminar entraves do mercado, especialmente os
relacionados com a falta de informação sobre a eficiência dos navios,
fornecendo aos mercados relevantes informações comparáveis e fiáveis
sobre o consumo de combustível e a eficiência energética".



Verificação da credibilidade dos dados, inspeção e sanções

O controlo por verificadores independentes deverá assegurar que os
planos de monitorização e os relatórios de emissões estão corretos e
que cumprem os requisitos previstos neste regulamento.

Deverá ser conservado a bordo dos navios um "documento de
conformidade" emitido por um verificador para demonstrar o
cumprimento destas obrigações. Caberá aos Estados-Membros
inspecionar os navios que entram nos seus portos e aplicar sanções em
caso de incumprimento.

Avaliação do impacto geral do setor dos transportes marítimos no
clima mundial

A Comissão Europeia deverá proceder a uma avaliação, a cada dois
anos, do impacto geral do setor dos transportes marítimos no clima
mundial, incluindo as que não estão relacionadas com as emissões de
CO2, ou com os seus efeitos.

Caso no futuro se chegue a um acordo internacional sobre um sistema
MRV mundial das emissões de gases com efeito de estufa provenientes
do transporte marítimo, a Comissão deverá reexaminar este
regulamento e, se se justificar, propor alterações ao mesmo a fim de
assegurar a sua coerência com esse acordo internacional.

O transporte marítimo internacional é o único meio de transporte que
continua a não ser incluído no compromisso de redução dos gases com
efeito de estufa assumido pela UE. As emissões deste setor
representam atualmente 4% das emissões a nível da UE.
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Regulamento relativo à monitorização, comunicação e verificação das emissões
de dióxido de carbono provenientes do transporte marítimo - texto aprovado
pelo PE
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