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4.7.2
O CESE manifesta preocupação pelo crescente número
de ataques contra navios mercantes e pela proliferação de
roubos à mão armada e de pirataria no mar, em particular no
Sudeste asiático e em África. Por isso, insta com a UE para que
os navios mercantes sejam escoltados por forças navais em
águas perigosas.
4.8 Fornecimento de electricidade a partir da rede terrestre
4.8.1
Para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa
provenientes de navios que estão atracados nos portos comunitários, o plano de acção da Comissão propõe a utilização de
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electricidade a partir da rede terrestre. Utilizar este tipo de electricidade significa não queimar combustível e, por conseguinte,
não emitir poluentes (SOx, NOx e PM) e CO2.
4.8.2 O CESE apoia a proposta em apreço. No entanto,
chama a atenção para os seguintes aspectos: uma solução única
pode não ser adequada para todos os tipos de navios; se a electricidade fornecida a partir da rede terrestre for produzida por
centrais que queimam combustíveis e carvão produz-se CO2
adicional que pode anular o benefício. Por tudo isto, insta a
Comissão a ter em conta as considerações atrás expostas a fim
de propor uma política sensata concebida a nível global.

Bruxelas, 22 de Abril de 2008.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Dimitris DIMITRIADIS

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de Regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o 1172/98 do Conselho relativo ao levantamento estatístico dos transportes rodoviários de mercadorias, no que respeita às competências de
execução conferidas à Comissão»
COM(2007) 778 final — 2007/0269 (COD)
(2008/C 211/08)
Em 27 de Fevereiro de 2008, o Conselho decidiu, nos termos do n.o 1 do artigo 285.o do Tratado que
institui a Comunidade Europeia, consultar o Comité Económico e Social Europeu sobre a
Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n. o 1172/98 do
Conselho relativo ao levantamento estatístico dos transportes rodoviários de mercadorias
Considerando que o conteúdo da proposta é inteiramente satisfatório e não suscita quaisquer observações,
o Comité, na 444.a reunião plenária de 22 e 23 de Abril de 2008 (sessão de 22 de Abril) decidiu, por
145 votos a favor e 2 abstenções, emitir parecer (1) favorável ao texto proposto.
Bruxelas, 22 de Abril de 2008.
O Presidente
do Comité Económico e Social Europeu
Dimitris DIMITRIADIS

(1) O parecer do Comité sobre o procedimento de regulamentação com controlo encontra-se actualmente em preparação
[COM(2007) 741 final, COM(2007) 822 final, COM(2007) 824 final e COM(2008) 71 final].

