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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator pronuncia-se globalmente a favor da redução das emissões de gases com efeito de 
estufa e declara-se pronto a subscrever os dois objectivos fulcrais fixados pelo Conselho 
Europeu:

– Uma redução de, pelo menos, 20% dos gases com efeito de estufa (GEE) até 2020 –
que chegará aos 30%, se houver um acordo internacional que vincule outros países 
desenvolvidos "a obter reduções de emissões comparáveis e [se os] países em 
desenvolvimento economicamente mais avançados se [comprometerem] a contribuir 
de forma adequada, de acordo com as suas responsabilidades e capacidades ";

– A consecução de uma quota de 20% de energias renováveis no consumo energético da 
União Europeia até 2020.

O relator sublinha, contudo, que os esforços para reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa devem ser desenvolvidos à escala mundial. Todos os países deverão contribuir, razão 
por que a Comissão deve fazer todo o possível em prol da celebração de um acordo 
internacional capaz de garantir uma ampla cobertura.

O relator subscreve o ponto de vista da Comissão, segundo o qual os esforços de cada 
Estado-Membro no sentido de contribuir para que se alcance o compromisso da redução das 
emissões de gases com efeito de estufa na Comunidade até 2020 devem ser partilhados
mediante a limitação das emissões provenientes de fontes não abrangidas pelo Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão da UE (RCLE-UE).

O relator é também favorável à proposta da Comissão destinada a determinar o contributo dos 
Estados-Membros para satisfazer o compromisso da redução das emissões de gases com 
efeito de estufa na Comunidade entre 2013 e 2020 no que diz respeito às emissões de gases 
com efeito de estufa provenientes de fontes não abrangidas pelo disposto na Directiva 
2003/87/CE (ou seja, de fontes que não dizem respeito ao RCLE-UE). Prevê-se igualmente a 
avaliação da redução das emissões obtida em resultado da aplicação da presente Decisão. 
Além disso, o relator mostra-se favorável à flexibilidade proporcionada aos Estados-Membros 
através da autorização do recurso às reduções certificadas de emissões resultantes de projectos 
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ao abrigo do artigo 12.° do Protocolo de Quioto, 
e correspondentes a actividades de redução das emissões em países terceiros para 
implementação destes esforços.

O relator manifesta, porém, a sua preocupação pelo facto de o esquema poder distorcer a 
concorrência na UE, se os Estados-Membros não o aplicarem de maneira uniforme. Além 
disso, as empresas comunitárias poderão igualmente sofrer as consequências no plano da 
concorrência internacional.

É neste contexto que o relator considera que a Comissão deve acompanhar de forma 
sistemática os efeitos da presente Decisão na concorrência, quer em toda a UE, quer a nível 
internacional, apresentando ao Parlamento Europeu um relatório global sobre estas questões
até 2016.
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem, nos seus 
relatórios anuais apresentados ao abrigo do 
artigo 3.° da Decisão 280/2004/CE, 
comunicar as suas emissões anuais 
resultantes da aplicação do artigo 3.° e a 
utilização de créditos em conformidade 
com o estabelecido no artigo 4.°.

1. Os Estados-Membros devem, nos seus 
relatórios anuais apresentados ao abrigo do 
artigo 3.° da Decisão 280/2004/CE, 
comunicar os aspectos relacionados com a 
concorrência, as suas emissões anuais 
resultantes da aplicação do artigo 3.° e a 
utilização de créditos em conformidade 
com o estabelecido no artigo 4.°.

Alteração 2

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Na sequência da entrada em vigor da 
presente decisão, a Comissão elaborará 
um relatório de dois em dois anos, no qual 
procederá à avaliação do modo como a 
observância dos compromissos dos 
Estados-Membros ao abrigo do respectivo 
articulado terão afectado a concorrência 
nos planos nacional, comunitário e 
internacional.
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Alteração 3

Proposta de decisão
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Mecanismo de controlo do cumprimento

1. Nos casos em que as emissões de gases 
com efeito de estufa de um 
Estado-Membro provenientes de fontes 
não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE excedam o limite de emissões 
anuais de gases com efeito de estufa nos 
termos do artigo 3.º da presente decisão, o 
Estado-Membro em causa pagará uma 
multa pelo excesso de emissões 
equivalente ao montante determinado no 
artigo 16.º da Directiva 2003/87/CE. A 
multa pelo excesso de emissões será paga 
a um fundo comunitário dedicado ao 
financiamento de medidas de mitigação 
das alterações climáticas.

Alteração 4

Proposta de decisão
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Ajustamentos aplicáveis após a conclusão 
de um futuro acordo internacional sobre 

alterações climáticas

Conclusão de um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas

1. Os números 2, 3 e 4 são aplicáveis após 
a conclusão pela Comunidade de um 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas que preveja reduções 
obrigatórias superiores às estabelecidas 
ao abrigo do artigo 3.º.

No prazo de seis meses após a conclusão 
de um acordo internacional sobre 
alterações climáticas que preveja 
reduções obrigatórias superiores às 
estabelecidas ao abrigo do artigo 3.º, a 
Comissão deverá apresentar uma 
proposta legislativa, a ser adoptada em 
conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 251.º do Tratado,
estabelecendo o contributo de cada 
Estado-Membro para o esforço de 
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redução adicional da Comunidade.
2. A partir do ano seguinte ao da 
conclusão do acordo referido no n.º 1, as 
emissões de gases com efeito de estufa da 
Comunidade provenientes de fontes não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE em 
2020 em aplicação do n.º 1 do artigo 3.º, 
devem ser objecto de uma maior redução 
numa quantidade igual à redução 
adicional geral de emissões de gases com 
efeito de estufa da Comunidade a partir 
de todas as fontes a que o acordo 
internacional vincule a Comunidade, 
multiplicada pela quota-parte das 
reduções totais de emissões de gases com 
efeito de estufa da Comunidade para o 
ano de 2020 para as quais os 
Estados-membros estão a contribuir 
através de reduções das emissões de gases 
com efeito de estufa a partir de fontes não 
abrangidas pela Directiva 20003/87/CE, 
nos termos do artigo 3.º. 
3. Cada Estado-Membro deve contribuir 
para os esforços de redução adicional da 
Comunidade proporcionalmente à sua 
quota-parte nas emissões totais da 
Comunidade a partir de fontes não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE 
para o ano 2020, nos termos do artigo 3.º. 
A Comissão deve alterar o anexo a fim de 
ajustar os limites de emissões de acordo 
com o estabelecido no primeiro parágrafo. 
Essa medida, que tem por objecto alterar 
elementos não essenciais da presente 
decisão, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 9.º.
4. Os Estados-Membros podem aumentar 
a utilização de créditos de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa
referidos no n.º 4 do artigo 4.º de países 
terceiros que ratificaram o acordo 
referido no n.º 1 e em conformidade com 
o n.º 5 até um máximo de 50% da redução 
adicional ocorrida em conformidade com 
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o estabelecido no n.º 2. 
Cada Estado-Membro pode transferir 
para outro Estado-Membro a parte não 
utilizada dessa quantidade.
5. A Comissão deve adoptar medidas a fim 
de prever a utilização pelos 
Estados-Membros de tipos adicionais de 
créditos de projectos ou a utilização pelos 
Estados-Membros de outros mecanismos 
criados no âmbito do acordo 
internacional, conforme adequado. 
Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
decisão, a fim de a complementar, devem 
ser aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 2 do artigo 9.º.

Justificação

As reacções à conclusão de um processo de negociações sobre um acordo internacional não 
devem ser automáticas, mas sim alvo de uma avaliação e de uma decisão de carácter político. 
Além disso, a distribuição dos esforços adicionais deve basear-se no resultado da negociação 
internacional.

Alteração 5

Proposta de decisão
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve elaborar um relatório de 
avaliação sobre a aplicação da presente 
decisão. A Comissão deve apresentar o 
referido relatório ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho até 31 de Outubro de 2016, 
acompanhado de propostas, quando 
adequado.

A Comissão deve elaborar um relatório de 
avaliação sobre a aplicação da presente 
decisão. Tal relatório avaliará igualmente 
o modo como a aplicação da presente 
decisão afectou a concorrência nos planos 
nacional, comunitário e internacional. A 
Comissão deve apresentar o referido 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 31 de Outubro de 2016, 
acompanhado de propostas, quando 
adequado.
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