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Alteração 35
Urszula Krupa

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O objectivo final da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas relativa às Alterações 
Climáticas, aprovada em nome da 
Comunidade pela Decisão 94/69/CE do 
Conselho, de 15 de Dezembro de 1993, 
relativa à celebração da Convenção-
Quadro das Nações Unidas relativa às 
Alterações Climáticas (CQNUAC)1, é 
permitir a estabilização das concentrações 
de gases com efeito de estufa na atmosfera 
a um nível que evite uma interferência 
antropogénica perigosa no sistema 
climático.

(1) O objectivo final da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas relativa às Alterações 
Climáticas, aprovada em nome da 
Comunidade pela Decisão 94/69/CE do 
Conselho, de 15 de Dezembro de 1993, 
relativa à celebração da Convenção-
Quadro das Nações Unidas relativa às 
Alterações Climáticas (CQNUAC), é 
permitir a estabilização das concentrações 
de gases com efeito de estufa na atmosfera 
a um nível que evite uma interferência 
antropogénica perigosa no sistema 
climático da Terra.

Or. pl

Justificação

A presente alteração procura especificar qual o sistema climático em questão, indicando 
dessa forma que as alterações climáticas são um problema global (planetário) e não um 
problema local.

Alteração 36
Anders Wijkman

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A posição da Comunidade, mais 
recentemente expressa no Conselho do 
Ambiente, na sua reunião de 5 de 
Novembro de 2007 realizada em Bruxelas, 

(2) A posição da Comunidade, mais 
recentemente expressa no Conselho do 
Ambiente, na sua reunião de 5 de 
Novembro de 2007 realizada em Bruxelas, 

                                               
1 JO L 33 de 7.2.1994, p. 11
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é que, para atingir este objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis 
pré-industriais, o que implica que, até 
2050, as emissões de gases com efeito de 
estufa a nível global deverão ser reduzidas, 
no mínimo, em 50% relativamente aos 
níveis de 1990. Todos os sectores da 
economia deverão contribuir para estas 
reduções das emissões. Os países 
desenvolvidos deverão continuar a liderar o 
processo, comprometendo-se 
colectivamente a obter uma redução das 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa da ordem de 30% até 2020, em 
comparação com os níveis de 1990.

é que, para atingir este objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis 
pré-industriais, o que implica que, até 
2050, as emissões de gases com efeito de 
estufa a nível global deverão ser reduzidas, 
no mínimo, em 50% relativamente aos 
níveis de 1990. Todos os sectores da 
economia deverão contribuir para estas 
reduções das emissões. Os países 
desenvolvidos em geral e a União 
Europeia em particular deverão continuar 
a liderar o processo, comprometendo-se 
colectivamente a obter uma redução das 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa da ordem de 30% até 2020, em 
comparação com os níveis de 1990, e da 
ordem de 60% até 2035. O objectivo 
último será a eliminação progressiva das 
emissões de fontes de energia fósseis na 
União Europeia até 2050.

Or. en

Alteração 37
Edite Estrela

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A posição da Comunidade, mais 
recentemente expressa no Conselho do 
Ambiente, na sua reunião de 5 de 
Novembro de 2007 realizada em Bruxelas, 
é que, para atingir este objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis 
pré-industriais, o que implica que, até 
2050, as emissões de gases com efeito de 
estufa a nível global deverão ser reduzidas, 
no mínimo, em 50% relativamente aos 
níveis de 1990. Todos os sectores da 

(2) A posição da Comunidade, mais 
recentemente expressa no Conselho do 
Ambiente, na sua reunião de 5 de 
Novembro de 2007 realizada em Bruxelas, 
é que, para atingir este objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis 
pré-industriais, o que implica que, até 
2050, as emissões de gases com efeito de 
estufa a nível global deverão ser reduzidas, 
no mínimo, em 50% relativamente aos 
níveis de 1990. Todos os sectores da 
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economia deverão contribuir para estas 
reduções das emissões. Os países 
desenvolvidos deverão continuar a liderar o 
processo, comprometendo-se 
colectivamente a uma redução das suas 
emissões de gases com efeito de estufa da 
ordem de 30% até 2020, em comparação 
com os níveis de 1990.

economia deverão contribuir para estas 
reduções das emissões. Os países 
desenvolvidos deverão continuar a liderar o 
processo, comprometendo-se 
colectivamente a uma redução das suas 
emissões de gases com efeito de estufa da 
ordem de 30% até 2020, em comparação 
com os níveis de 1990, e de 60 a 80% até 
2050.

Or. pt

Justificação

O Conselho Europeu salientou, na sua reunião de Março de 2007, que seriam necessárias 
reduções das emissões a longo prazo da ordem de 60 a 80% até 2050.

Alteração 38
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A posição da Comunidade, mais 
recentemente expressa no Conselho do 
Ambiente, na sua reunião de 5 de 
Novembro de 2007 realizada em Bruxelas, 
é que, para atingir este objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis 
pré-industriais, o que implica que, até 
2050, as emissões de gases com efeito de 
estufa a nível global deverão ser reduzidas, 
no mínimo, em 50% relativamente aos 
níveis de 1990. Todos os sectores da 
economia deverão contribuir para estas 
reduções das emissões. Os países 
desenvolvidos deverão continuar a liderar o 
processo, comprometendo-se 
colectivamente a obter uma redução das 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa da ordem de 30% até 2020, em 

(2) A posição da Comunidade, mais 
recentemente expressa no Conselho do 
Ambiente, na sua reunião de 5 de 
Novembro de 2007 realizada em Bruxelas, 
é que, para atingir este objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis 
pré-industriais, o que implica que, até 
2050, as emissões de gases com efeito de 
estufa a nível global deverão ser reduzidas, 
no mínimo, em 50% relativamente aos 
níveis de 1990. Todos os sectores da 
economia deverão contribuir para estas 
reduções das emissões. Os países 
desenvolvidos deverão continuar a liderar o 
processo, comprometendo-se 
colectivamente a obter uma redução das 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa da ordem de 30% até 2020, em 
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comparação com os níveis de 1990. comparação com os níveis de 1990, e da 
ordem de 50% até 2050.

Or. en

Justificação

Uma redução da ordem dos 80% até 2050 em comparação com os níveis de 1990 é uma 
tarefa demasiado ambiciosa e difícil de concretizar na prática. Essa tarefa será complicada 
pelo facto de a proposta de directiva abranger cerca de 60% do total de emissões de gases 
com efeito de estufa (abrangerá cerca de 40% depois de aceitar a alteração da Directiva 
2003/87/CE), cuja fonte são emissores em pequena escala, como os transportes (automóveis e 
camiões), edifícios (em especial o aquecimento), serviços, instalações industriais de menores 
dimensões, agricultura, resíduos, etc., com que é muito difícil lidar na prática.

Alteração 39
Evangelia Tzampazi

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de assegurar a concretização 
do potencial de redução de 20% do 
consumo de energia na UE até 2020, a 
meta indicativa do Plano de Acção para a 
Eficiência Energética: Concretizar o 
Potencial (COM(2006)0545)deve 
tornar-se obrigatória para os 
Estados-Membros. A Comissão deverá 
adoptar medidas legislativas para esse 
efeito o mais tardar até 2009.

Or. en

Justificação

A meta fixada pela UE em termos de eficiência é o único objectivo para 2020 que não é 
juridicamente vinculativo. A consecução deste potencial tem de ser um objectivo primordial 
em todos os sectores. A poupança de energia devida à consecução da meta fixada para a 
eficiência energética conduzirá a uma redução do total das emissões e mais especificamente 
das emissões provenientes dos edifícios e do sector dos transportes. Converter a meta da 
eficiência energética num objectivo juridicamente vinculativo é a única maneira de garantir a 
concentração das atenções na conservação da energia e de impor claramente aos governos 
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da UE a obrigação de investir na eficiência energética.

Alteração 40
Roberto Musacchio

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Directiva 96/61/CE do Conselho 
criou um sistema de comércio de licenças 
de emissão de gases com efeito de estufa 
na Comunidade que abrange determinados 
sectores da economia. A fim de atingir, de 
forma eficaz em termos de custos, o 
objectivo de redução de 20% das emissões 
de gases com efeito de estufa até 2020, em 
comparação com os níveis de 1990, todos 
os sectores da economia deverão contribuir 
para estas reduções de emissões. Os 
Estados-Membros deverão, por 
conseguinte, implementar políticas e 
medidas adicionais que visem uma maior 
limitação das emissões de gases com efeito 
de estufa a partir de fontes não abrangidas 
pela Directiva 2003/87/CE.

(5) A Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Directiva 96/61/CE do Conselho 
criou um sistema de comércio de licenças 
de emissão de gases com efeito de estufa 
na Comunidade que abrange determinados 
sectores da economia. A fim de atingir, de 
forma eficaz em termos de custos, o 
objectivo de redução de 40% das emissões 
de gases com efeito de estufa até 2020, em 
comparação com os níveis de 1990, todos 
os sectores da economia deverão contribuir 
para estas reduções de emissões. Os 
Estados-Membros deverão, por 
conseguinte, implementar políticas e 
medidas adicionais que visem uma maior 
limitação das emissões de gases com efeito 
de estufa a partir de fontes não abrangidas 
pela Directiva 2003/87/CE, em 
consonância com os objectivos de Quioto,
para os anos de 2012 e seguintes.

Or. en

Justificação

De acordo com as mais recentes avaliações de carácter científico provenientes do Fórum de 
Tallberg, seria necessário chegar a uma redução de 40% das emissões de gases com efeito de 
estufa, envidando simultaneamente esforços para se conseguir dar seguimento, de forma 
coerente, à continuação e ao reforço dos objectivos do protocolo de Quioto. Sem o objectivo 
de conseguir uma redução significativa por parte dos grandes países industriais em sintonia 
com as metas sugeridas pelo 4.º relatório do Painel Intergovernamental sobre Alterações 
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Climáticas (IPCC), não se chegará a nenhum acordo internacional fiável.

Alteração 41
Johannes Lebech

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os Estados-Membros aumentarão a 
eficiência energética em todos os sectores 
da economia. A fim de garantir a 
concretização do potencial de redução do 
consumo de energia na UE de 20% até 
2020, a meta indicativa do Plano de 
Acção para a Eficiência Energética: 
Concretizar o Potencial 
(COM(2006)0545) deverá ser tornada 
obrigatória para os Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A conservação da energia é a maneira mais eficaz em termos de custos de tentar resolver o 
problema das alterações climáticas. De acordo com o Plano de Acção para a Eficiência 
Energética, o custo directo da incapacidade da UE de utilizar a energia de forma eficiente
eleva-se a mais de 100 mil milhões de euros por ano até 2020. O Plano afirma, além disso, 
que ainda é técnica e economicamente exequível poupar pelo menos 20% do total da energia 
primária até 2020 para além do que se conseguiria através dos efeitos dos preços e das 
modificações estruturais na economia, da substituição natural da tecnologia e de medidas já 
em vigor.

Alteração 42
Adam Gierek

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os esforços de cada Estado-Membro 
deverão ser determinados em relação ao 

(6) Os esforços de cada Estado-Membro 
deverão ser determinados em relação ao 



AM\730633PT.doc 9/68 PE409.395v01-00

PT

nível das suas emissões de gases com 
efeito de estufa em 2005, que é o ano 
relativamente ao qual estão disponíveis os 
dados mais recentes sobre emissões 
verificadas de gases com efeito de estufa.

nível das suas emissões de gases com 
efeito de estufa em 1990, ou seja, em 
conformidade com o Protocolo de Quioto.

Or. pl

Justificação

Alguns Estados cumpriram integralmente as suas obrigações nos termos do Protocolo de 
Quioto e reduziram significativamente as suas emissões de CO2, enquanto outros, não 
obstante terem assinado esse Protocolo, não fizeram quaisquer progressos nessa matéria. 
Seria errado penalizar os primeiros recompensando os segundos.

Alteração 43
Riitta Myller

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os esforços de cada Estado-Membro 
deverão ser determinados em relação ao 
nível das suas emissões de gases com 
efeito de estufa em 2005, que é o ano 
relativamente ao qual estão disponíveis os 
dados mais recentes sobre emissões 
verificadas de gases com efeito de estufa.

(6) Os esforços de cada Estado-Membro 
deverão ser determinados em relação ao 
nível das suas emissões de gases com 
efeito de estufa nos anos de 2005 a 2006.

Or. fi

Alteração 44
Riitta Myller

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Todos os Estados-Membros deverão 
elaborar um plano de acção nacional que
defina como tencionam cumprir a sua 
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meta de redução em sectores não 
incluídos no regime de comércio de 
licenças de emissão. Cada plano de acção 
deverá ser apresentado juntamente com 
uma estratégia de promoção da eficiência 
energética.

Or. fi

Alteração 45
Riitta Myller

Proposta de decisão
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) As reduções das emissões em 
sectores não incluídos no regime de 
comércio de licenças de emissão estão 
muito dependentes das acções dos 
cidadãos a título individual. Os 
Estados-Membros deverão assegurar que 
os cidadãos estão devidamente preparados
e dispõem dos recursos necessários para 
adoptar as melhores tecnologias e 
soluções possíveis. Os cidadãos deverão 
ser incentivados a enveredar por um estilo 
de vida que promova a poupança de 
energia com a ajuda, entre outras coisas, 
da educação e de informação 
independente. Como um dos elementos 
nesse processo, os Estados-Membros 
deverão dar a sistemas imparciais de 
consultoria no domínio da energia a 
possibilidade de operar a nível local ou 
regional.

Or. fi
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Alteração 46
Péter Olajos

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os esforços de redução dos Estados-
Membros deverão basear-se no princípio 
da solidariedade entre Estados-Membros 
e na necessidade de crescimento 
económico sustentável em toda a 
Comunidade, tendo em conta o PIB per 
capita relativo dos Estados-Membros. Os 
Estados-Membros que têm actualmente 
um PIB per capita relativamente baixo e, 
por conseguinte, perspectivas de 
crescimento elevado do PIB, deverão ser 
autorizados a aumentar as suas emissões 
de gases com efeito de estufa em 
comparação com os níveis de 2005, mas 
deverão limitar esse crescimento das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
fim de contribuir para o compromisso de 
redução geral das emissões da 
Comunidade. Os Estados-Membros que 
têm actualmente um PIB per capita 
relativamente elevado deverão reduzir as 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa em comparação com os níveis de 
2005.

Suprimido

Or. en

Justificação

Para chegarmos a um acordo internacional satisfatório em Copenhaga, deveremos obrigar 
todos os países a reduzir ou, pelo menos, a manter ao mesmo nível as respectivas emissões 
até 2020, também no sector não incluído no regime de comércio de licenças de emissão.
Utilizando como único indicador o PIB per capita, enviamos uma mensagem incorrecta aos 
países menos desenvolvidos, por exemplo a China e a Índia, e incentivamo-los a aumentar as 
respectivas emissões. Para o evitar, temos de solicitar à Comissão Europeia que elabore um 
novo indicador que inclua também as emissões e redistribua as percentagens entre os 
Estados-Membros de modo a que ninguém seja autorizado a aumentar o nível das suas 
emissões.
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Alteração 47
Adam Gierek

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os esforços de redução dos Estados-
Membros deverão basear-se no princípio 
da solidariedade entre Estados-Membros e 
na necessidade de crescimento económico 
sustentável em toda a Comunidade, tendo 
em conta o PIB per capita relativo dos 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
que têm actualmente um PIB per capita 
relativamente baixo e, por conseguinte, 
perspectivas de crescimento elevado do 
PIB, deverão ser autorizados a aumentar 
as suas emissões de gases com efeito de 
estufa em comparação com os níveis de 
2005, mas deverão limitar esse 
crescimento das emissões de gases com 
efeito de estufa a fim de contribuir para o 
compromisso de redução geral das 
emissões da Comunidade. Os Estados-
Membros que têm actualmente um PIB 
per capita relativamente elevado deverão 
reduzir as suas emissões de gases com 
efeito de estufa em comparação com os 
níveis de 2005.

(7) Os esforços de redução dos Estados-
Membros deverão basear-se no princípio 
da solidariedade entre Estados-Membros e 
na necessidade de crescimento económico 
sustentável em toda a Comunidade, tendo 
em conta o PIB dos Estados-Membros e o 
volume das suas emissões de gases com 
efeito de estufa per capita.

Or. pl

Justificação

Por uma questão de justiça de um ponto de vista ecológico, os grandes emissores de CO2 
devem arcar com mais responsabilidades na luta contra as alterações climáticas.
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Alteração 48
Urszula Krupa

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os esforços de redução dos Estados-
Membros deverão basear-se no princípio 
da solidariedade entre Estados-Membros e 
na necessidade de crescimento económico 
sustentável em toda a Comunidade, tendo 
em conta o PIB per capita relativo dos 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
que têm actualmente um PIB per capita 
relativamente baixo e, por conseguinte, 
perspectivas de crescimento elevado do 
PIB, deverão ser autorizados a aumentar as 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa em comparação com os níveis de 
2005, mas deverão limitar esse 
crescimento das emissões de gases com 
efeito de estufa a fim de contribuir para o 
compromisso de redução geral das 
emissões da Comunidade. Os Estados-
Membros que têm actualmente um PIB per 
capita relativamente elevado deverão 
reduzir as suas emissões de gases com 
efeito de estufa em comparação com os 
níveis de 2005.

(7) Os esforços de redução dos Estados-
Membros deverão basear-se no princípio 
da solidariedade entre Estados-Membros e 
na necessidade de crescimento económico 
sustentável em toda a Comunidade, tendo 
em conta o PIB per capita relativo dos 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
que têm actualmente um PIB per capita 
relativamente baixo e, por conseguinte, 
perspectivas de crescimento elevado do 
PIB, deverão ser autorizados a aumentar as 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa em comparação com os níveis de 
2005, de modo a poderem elevar o seu 
PIB per capita até ao nível de outros 
Estados-Membros da Comunidade. Esses 
Estados podem limitar esse crescimento 
das emissões de gases com efeito de estufa 
a um nível que lhes permita atingir tal 
objectivo. Os Estados-Membros que têm 
actualmente um PIB per capita 
relativamente elevado deverão reduzir as 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa em comparação com os níveis de 
2005.

Or. pl

Justificação

O objectivo mais importante para a Comunidade no seu todo é harmonizar os níveis do PIB 
em toda a UE. Não é do interesse da Comunidade como um todo bloquear as oportunidades 
de desenvolvimento económico para países com um baixo PIB per capita. Para alguns países, 
o único meio de assegurar, a curto prazo, recursos energéticos essenciais em quantidades 
suficientes é produzir energia com base na combustão de carvão. Tendo em conta o actual 
nível de desenvolvimento das técnicas de captação e armazenamento de CO2 (CAC) e os 
custos que lhes estão associados, é impossível reduzir as emissões de CO2 resultantes da 
combustão do carvão em conformidade com a legislação comunitária.
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Alteração 49
Péter Olajos

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os esforços de redução dos Estados-
Membros deverão basear-se no princípio 
da solidariedade entre Estados-Membros e 
na necessidade de crescimento económico 
sustentável em toda a Comunidade, tendo 
em conta o PIB per capita relativo dos 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
que têm actualmente um PIB per capita 
relativamente baixo e, por conseguinte, 
perspectivas de crescimento elevado do 
PIB, deverão ser autorizados a aumentar 
as suas emissões de gases com efeito de 
estufa em comparação com os níveis de 
2005, mas deverão limitar esse 
crescimento das emissões de gases com 
efeito de estufa a fim de contribuir para o 
compromisso de redução geral das 
emissões da Comunidade. Os Estados-
Membros que têm actualmente um PIB 
per capita relativamente elevado deverão
reduzir as suas emissões de gases com 
efeito de estufa em comparação com os 
níveis de 2005.

(7) Os esforços de redução dos Estados-
Membros deverão basear-se no princípio 
da igualdade de tratamento, tendo em 
conta os anteriores esforços e 
desempenhos dos Estados-Membros entre 
1990 e 2005. Os que fizeram esforços 
significativos para reduzir as suas 
emissões deverão ser recompensados 
como exemplo e para transmitir 
motivação aos que não atingiram os 
objectivos. Todos os Estados-Membros têm 
de reduzir as suas emissões de gases com 
efeito de estufa até 2020.

Or. en

Justificação

Para chegarmos a um acordo internacional satisfatório em Copenhaga, deveremos obrigar 
todos os países a reduzir ou, pelo menos, a manter ao mesmo nível as respectivas emissões 
até 2020, também no sector não incluído no regime de comércio de licenças de emissão. 
Utilizando como único indicador o PIB per capita enviamos uma mensagem incorrecta aos 
países menos desenvolvidos, por exemplo a China e a Índia, e incentivamo-los a aumentar as 
respectivas emissões. Para o evitar, temos de solicitar à Comissão Europeia que elabore um 
novo indicador que inclua também as emissões e redistribua as percentagens entre os 
Estados-Membros de modo a que ninguém seja autorizado a aumentar o nível das suas 
emissões.
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Alteração 50
Roberto Musacchio

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os esforços de redução dos Estados-
Membros deverão basear-se no princípio 
da solidariedade entre Estados-Membros e 
na necessidade de crescimento económico 
sustentável em toda a Comunidade, tendo 
em conta o PIB per capita relativo dos 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
que têm actualmente um PIB per capita 
relativamente baixo e, por conseguinte, 
perspectivas de crescimento elevado do 
PIB, deverão ser autorizados a aumentar as 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa em comparação com os níveis de 
2005, mas deverão limitar esse crescimento 
das emissões de gases com efeito de estufa 
a fim de contribuir para o compromisso de 
redução geral das emissões da 
Comunidade. Os Estados-Membros que 
têm actualmente um PIB per capita 
relativamente elevado deverão reduzir as 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa em comparação com os níveis de 
2005.

(7) Os esforços de redução dos Estados-
Membros deverão basear-se no princípio 
da solidariedade entre Estados-Membros e 
na necessidade de crescimento económico 
sustentável em toda a Comunidade, tendo 
em conta o PIB per capita relativo dos 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
que têm actualmente um PIB per capita 
relativamente baixo comparado com a 
média da UE deverão ser autorizados a 
aumentar em conformidade as suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
comparação com os níveis de 2005, mas 
deverão, ainda assim, limitar esse 
crescimento das emissões de gases com 
efeito de estufa a fim de contribuir para o 
compromisso de redução geral das 
emissões da Comunidade. Os Estados-
Membros que têm actualmente um PIB per 
capita relativamente elevado deverão, 
portanto, reduzir as suas emissões de gases 
com efeito de estufa em comparação com 
os níveis de 2005 de forma mais 
significativa, a fim de respeitarem o 
compromisso assumido pela Comunidade.

Or. en

Justificação

É importante esclarecer que um mecanismo que assenta na solidariedade só funcionará se 
todos os Estados-Membros anuírem a respeitar o compromisso geral assumido pela 
Comunidade e se o possível aumento das emissões for permitido a título temporário.
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Alteração 51
Peter Liese

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os esforços de redução dos Estados-
Membros deverão basear-se no princípio 
da solidariedade entre Estados-Membros e 
na necessidade de crescimento económico 
sustentável em toda a Comunidade, tendo 
em conta o PIB per capita relativo dos 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
que têm actualmente um PIB per capita 
relativamente baixo e, por conseguinte, 
perspectivas de crescimento elevado do 
PIB, deverão ser autorizados a aumentar as 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa em comparação com os níveis de 
2005, mas deverão limitar esse crescimento 
das emissões de gases com efeito de estufa 
a fim de contribuir para o compromisso de 
redução geral das emissões da 
Comunidade. Os Estados-Membros que 
têm actualmente um PIB per capita 
relativamente elevado deverão reduzir as 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa em comparação com os níveis de 
2005.

(7) Os esforços de redução dos Estados-
Membros deverão basear-se no princípio 
da solidariedade entre Estados-Membros e 
na necessidade de crescimento económico 
sustentável em toda a Comunidade, tendo 
em conta o PIB per capita relativo dos 
Estados-Membros e os compromissos já 
existentes em matéria de redução, no 
âmbito do acordo de partilha de encargos. 
Os Estados-Membros que têm actualmente 
um PIB per capita relativamente baixo e, 
por conseguinte, perspectivas de 
crescimento elevado do PIB, deverão ser 
autorizados a aumentar as suas emissões de 
gases com efeito de estufa em comparação 
com os níveis de 2005, mas deverão limitar 
esse crescimento das emissões de gases
com efeito de estufa a fim de contribuir 
para o compromisso de redução geral das 
emissões da Comunidade. Os Estados-
Membros que têm actualmente um PIB per 
capita relativamente elevado deverão 
reduzir as suas emissões de gases com 
efeito de estufa em comparação com os 
níveis de 2005.

Or. de

Justificação

Nos termos da proposta da Comissão, alguns Estados-Membros seriam autorizados a 
aumentar as suas emissões para um nível superior à meta fixada em Quioto. Isso seria 
completamente injusto para os Estados-Membros que já cumpriram a meta fixada em Quioto 
e enviaria um sinal devastador aos países terceiros. É por isso que o autor da alteração 
procura modificar os números, para esses países reduzirem as emissões permitidas nos 
termos do acordo de partilha de encargos. As emissões que forem poupadas graças a este 
ajustamento deverão ser utilizadas para a adaptação do factor linear no comércio de 
emissões, a fim de se chegar a uma meta mais realista para o sector relativo ao regime de 
comércio de licenças de emissão.
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Alteração 52
Peter Liese

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Com vista ainda a assegurar uma 
repartição equitativa dos esforços entre 
Estados-Membros em termos de 
contribuição para o cumprimento do 
compromisso independente da 
Comunidade, não deverá ser solicitada a 
nenhum Estado-Membro uma redução das 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa em 2020 superior a 20% 
relativamente aos níveis de 2005 e não 
deverá ser permitido a nenhum Estado-
Membro um aumento das suas emissões de 
gases com efeito de estufa em 2020 
superior a 20% relativamente aos níveis de 
2005. As reduções das emissões de gases 
com efeitos de estufa devem verificar-se 
entre 2013 e 2020, podendo cada Estado-
Membro transferir do ano seguinte para o 
ano em curso uma quantidade igual a 2% 
do limite de emissões de gases com efeito 
de estufa desse Estado-Membro e podendo 
um Estado-Membro cujas emissões sejam 
inferiores a esse limite transferir as suas 
reduções de emissões excedentárias para o 
ano seguinte.

(8) Com vista ainda a assegurar uma 
repartição equitativa dos esforços entre 
Estados-Membros em termos de 
contribuição para o cumprimento do 
compromisso independente da 
Comunidade, não deverá ser solicitada a 
nenhum Estado-Membro uma redução das 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa em 2020 superior a 20% 
relativamente aos níveis de 2005 e não 
deverá ser permitido a nenhum Estado-
Membro um aumento das suas emissões de 
gases com efeito de estufa em 2020 
superior a 20% relativamente aos níveis de 
2005. Além disso, não deverá ser 
concedida a nenhum Estado-Membro 
uma quantidade de emissões para 2020 
que exceda a quantidade resultante do 
compromisso de redução que assumiu ao 
abrigo do acordo de partilha de encargos 
para o período de 2008 a 2012. As 
reduções das emissões de gases com 
efeitos de estufa devem verificar-se entre 
2013 e 2020, podendo cada Estado-
Membro transferir do ano seguinte para o 
ano em curso uma quantidade igual a 2% 
do limite de emissões de gases com efeito 
de estufa desse Estado-Membro e podendo 
um Estado-Membro cujas emissões sejam 
inferiores a esse limite transferir as suas 
reduções de emissões excedentárias para o 
ano seguinte.

Or. de
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Justificação

Nos termos da proposta da Comissão, alguns Estados-Membros seriam autorizados a 
aumentar as suas emissões para um nível superior à meta fixada em Quioto. Isso seria 
completamente injusto para os Estados-Membros que já cumpriram a meta fixada em Quioto 
e enviaria um sinal devastador aos países terceiros. É por isso que o autor da alteração 
procura modificar os números, para esses países reduzirem as emissões permitidas nos 
termos do acordo de partilha de encargos. As emissões que forem poupadas graças a este 
ajustamento deverão ser utilizadas para a adaptação do factor linear no comércio de 
emissões a fim de se chegar a uma meta mais realista para o sector relativo ao regime de 
comércio de licenças de emissão.

Alteração 53
Adam Gierek

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Com vista ainda a assegurar uma 
repartição equitativa dos esforços entre 
Estados-Membros em termos de 
contribuição para o cumprimento do 
compromisso independente da 
Comunidade, não deverá ser solicitada a 
nenhum Estado-Membro uma redução das 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa em 2020 superior a 20%
relativamente aos níveis de 2005 e não 
deverá ser permitido a nenhum Estado-
Membro um aumento das suas emissões de 
gases com efeito de estufa em 2020 
superior a 20% relativamente aos níveis de 
2005. As reduções das emissões de gases 
com efeitos de estufa devem verificar-se 
entre 2013 e 2020, podendo cada Estado-
Membro transferir do ano seguinte para o 
ano em curso uma quantidade igual a 2% 
do limite de emissões de gases com efeito 
de estufa desse Estado-Membro e podendo 
um Estado-Membro cujas emissões sejam 
inferiores a esse limite transferir as suas 
reduções de emissões excedentárias para o 

(8) Com vista ainda a assegurar uma 
repartição equitativa dos esforços entre 
Estados-Membros em termos de 
contribuição para o cumprimento do 
compromisso independente da 
Comunidade, não deverá ser solicitada a 
nenhum Estado-Membro uma redução das 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa em 2020 superior a 30%
relativamente aos níveis de 1990 e não 
deverá ser permitido a nenhum Estado-
Membro um aumento das suas emissões de 
gases com efeito de estufa em 2020 
superior a 30% relativamente aos níveis de 
1990. As reduções das emissões de gases 
com efeitos de estufa devem verificar-se 
entre 2013 e 2020, podendo cada Estado-
Membro transferir do ano seguinte para o 
ano em curso uma quantidade igual a 2% 
do limite de emissões de gases com efeito 
de estufa desse Estado-Membro e podendo 
um Estado-Membro cujas emissões sejam 
inferiores a esse limite transferir as suas 
reduções de emissões excedentárias para o 
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ano seguinte. ano seguinte.

Or. pl

Justificação

A correcção dos valores percentuais, de 20 para 30, está ligada à modificação do ano de 
referência de 2005 para 1990.

Alteração 54
John Bowis, Frieda Brepoels, Anders Wijkman, Péter Olajos

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Os Estados-Membros poderão 
justificar níveis de redução de emissões 
nacionais de gases com efeito de estufa 
sem restrições, superiores aos respectivos 
limites de emissões desses gases, com base 
na necessidade de desenvolver, apesar das 
incertezas, acções e políticas obviamente 
positivas em qualquer cenário, que 
tenham benefícios associados. A este 
respeito, deverá ser dada primazia aos 
benefícios associados para a saúde 
pública (em especial relacionados com a 
qualidade do ar) e para o aumento da 
segurança, a preservação dos 
ecossistemas e a biodiversidade, a redução 
da pobreza e o emprego, e a segurança 
energética.

Or. en

Justificação

O Quarto Relatório de Avaliação do grupo de trabalho III do Painel Intergovernamental 
sobre as Alterações Climáticas relativo à mitigação indica claramente que os benefícios 
associados de acções sob a forma de redução da poluição atmosférica, maior segurança 
energética ou mais emprego a nível rural compensam os custos da mitigação. Há um 
consenso geral relativamente a todas as regiões do mundo que foram analisadas no sentido 
de que podem ser substanciais os benefícios a curto prazo para a saúde e outros benefícios 
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resultantes de reduções de emissões de gases com efeito de estufa, tanto em países 
industrializados como em países em desenvolvimento.

Alteração 55
Robert Goebbels

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes de sectores não 
abrangidos pela Directiva 2003/87/CE 
deverão continuar a diminuir anualmente 
de forma linear após 2020. No entanto, é 
inútil fixar reduções extremamente 
ambiciosas de agora até 2050, enquanto 
nem os actuais conhecimentos científicos 
nem o desenvolvimento tecnológico 
possibilitarem a realização de projecções 
realistas para além dos próximos vinte 
anos. 

Or. fr

Justificação

É irrealista estabelecer metas extremamente ambiciosas para 2050. A menos que seja 
celebrado um acordo internacional, os esforços europeus estão condenados ao fracasso. 
Porquê divulgarmos sozinhos a partir de agora algo que deverá ser um esforço comum?

Alteração 56
Dan Jørgensen

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A fim de garantir uma clara e firme 
observância por parte dos 
Estados-Membros, a Comissão 
estabelecerá um mecanismo de imposição 
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de sanções directas aos  Estados-Membros 
que não cumpram as suas obrigações nos 
termos da presente Decisão.

Or. en

Alteração 57
Roberto Musacchio

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de permitir aos Estados-
Membros flexibilidade na implementação 
dos seus compromissos, de promover o 
desenvolvimento sustentável em países 
terceiros, em particular em países em 
desenvolvimento, e de proporcionar 
segurança aos investidores, a Comunidade 
deverá continuar a reconhecer uma 
determinada quantidade de créditos de 
projectos de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa em países terceiros 
antes da obtenção de um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas. 
Os Estados-Membros deverão assegurar 
que as suas políticas de compra desses 
créditos promovam a repartição geográfica 
equitativa dos projectos e contribuam para 
a obtenção de um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas.

(9) A fim de permitir aos Estados-
Membros flexibilidade na implementação 
dos seus compromissos, de promover o 
desenvolvimento sustentável em países 
terceiros, em particular em países em 
desenvolvimento, e de proporcionar 
segurança aos investidores, a Comunidade 
deverá continuar a reconhecer uma 
determinada quantidade de créditos de 
projectos de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa em países terceiros, 
desde que eles se tenham concretizado e 
vão ser implementados por meio de fontes 
de energia renováveis, antes da obtenção 
de um futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas. Os Estados-Membros 
deverão assegurar que as suas políticas de 
compra desses créditos promovam a 
repartição geográfica equitativa dos 
projectos e contribuam para a obtenção de 
um futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas.

Or. en

Justificação

Projectos já concretizados em países terceiros ou projectos novos a implementar apenas 
deverão ser tidos em conta no reconhecimento de créditos de emissões se se aplicar a questão 
das fontes de energia renováveis.
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Alteração 58
Johannes Lebech

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de permitir aos Estados-
Membros flexibilidade na implementação 
dos seus compromissos, de promover o 
desenvolvimento sustentável em países 
terceiros, em particular em países em 
desenvolvimento, e de proporcionar 
segurança aos investidores, a Comunidade 
deverá continuar a reconhecer uma 
determinada quantidade de créditos de 
projectos de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa em países terceiros 
antes da obtenção de um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas. 
Os Estados-Membros deverão assegurar 
que as suas políticas de compra desses 
créditos promovam a repartição geográfica 
equitativa dos projectos e contribuam para 
a obtenção de um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas.

(9) A fim de permitir aos Estados-
Membros flexibilidade na implementação 
dos seus compromissos, de promover o 
desenvolvimento sustentável em países 
terceiros, em particular em países em 
desenvolvimento, e de proporcionar 
segurança aos investidores, a Comunidade 
deverá continuar a reconhecer uma 
determinada quantidade de créditos de 
projectos do tipo "Gold Standard"(padrão 
de referência) de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em países 
terceiros antes da obtenção de um futuro 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas. Os Estados-Membros deverão 
assegurar que as suas políticas de compra 
desses créditos promovam a repartição 
geográfica equitativa dos projectos e 
contribuam para a obtenção de um futuro 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas.

Or. en

Alteração 59
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Como meio de nivelar as diferenças 
dos custos associados às reduções com 
que os diferentes Estados-Membros se 
confrontam através da autorização de um 
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acréscimo de flexibilidade geográfica e, 
ao mesmo tempo, através do aumento da 
relação custo/eficácia global do 
compromisso total da Comunidade, os 
Estados-Membros deveriam poder 
transferir para outro Estado-Membro 
parte das emissões autorizadas de gases 
com efeito de estufa a que têm direito. 
Essas transferências seriam 
regulamentadas através de um acordo 
bilateral, sendo a transparência garantida 
por meio de uma notificação dirigida à 
Comissão e da inscrição dessa 
transferência nos registos dos dois 
Estados-Membros envolvidos no acordo.

Or. en

Justificação

Com a presente proposta, a relação custo/eficácia aumenta quando se trata de cumprir o 
objectivo da UE em matéria de redução de emissões. Esta possibilidade voluntária também 
poderá ajudar os países que, devido à falta de recursos, terão dificuldade em reduzir as 
respectivas emissões, visto permitir o financiamento de acções/medidas adicionais no país 
que procede à transferência, com base nos fundos recebidos em troca da mesma. Todos os 
Estados-Membros que desejem participar ficarão a ganhar. Mas, acima de tudo, quem mais 
ganha é o ambiente, pois a utilização eficiente dos nossos recursos é fundamental para uma 
boa política ambiental.

Alteração 60
Anders Wijkman

Proposta de decisão
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Como meio de nivelar as diferenças 
dos custos associados às reduções com 
que os diferentes Estados-Membros se 
confrontam através da autorização de um 
acréscimo de flexibilidade geográfica e, 
ao mesmo tempo, através do aumento da 
relação custo/eficácia global do 
compromisso total da Comunidade, os 
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Estados-Membros deveriam poder 
transferir para outro Estado-Membro 
parte das emissões autorizadas de gases 
com efeito de estufa a que têm direito. 
Essas transferências seriam 
regulamentadas através de um acordo 
bilateral, sendo a transparência garantida 
por meio de uma notificação dirigida à 
Comissão e da inscrição dessa 
transferência nos registos dos dois 
Estados-Membros envolvidos no acordo.

Or. en

Justificação

A presente proposta abre a possibilidade do comércio de emissões entre Estados-Membros. 
Visto os Estados-Membros terem custos marginais diferentes associados às reduções, isto 
aumenta a relação custo/eficácia da consecução da meta da UE sem alterar o total das 
reduções das emissões de gases com efeito de estufa a realizar no território da União.

Alteração 61
Johannes Lebech

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Por conseguinte, os Estados-Membros 
deverão poder utilizar os créditos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa emitidos para reduções obtidas no 
período de 2008 a 2012 e resultantes de 
tipos de projectos aceites por todos os 
Estados-Membros durante esse período. 
Os Estados-Membros deverão igualmente 
poder utilizar os créditos de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
para reduções obtidas após o período de 
2008 a 2012, resultantes de projectos 
registados e realizados no período de 2008 
a 2012 e correspondentes a tipos de 
projectos ("categorias de projecto") 
aceites por todos os Estados-Membros 

(10) Por conseguinte, os Estados-Membros 
deverão poder utilizar os créditos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa emitidos para reduções obtidas no 
período de 2008 a 2012 e resultantes de 
projectos do tipo "Gold Standard". Os 
Estados-Membros deverão igualmente 
poder utilizar os créditos de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
para reduções obtidas após o período de 
2008 a 2012, resultantes de projectos do 
tipo "Gold Standard" registados e 
realizados no período de 2008 a 2012.
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durante esse período.

Or. en

Justificação

São necessários critérios mais rigorosos para créditos IC/MDL (Implementação 
Comum/Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) a fim de garantir que os Estados-Membros 
apenas utilizam créditos provenientes de projectos de elevada qualidade para atingir os seus 
objectivos em matéria de redução. O "Gold Standard" (padrão de referência) utiliza uma 
definição muito rigorosa de adicionalidade e de desenvolvimento sustentável para acreditar 
projectos MDL.

Alteração 62
Johannes Lebech

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Nos países menos desenvolvidos, foi 
muito reduzido o número de projectos 
realizados no âmbito do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL). Dado que 
a Comunidade apoia a repartição equitativa 
de projectos MDL, incluindo através da 
Aliança Global contra as Alterações 
Climáticas da Comissão, é oportuno dar 
garantias quanto à aceitação de créditos de 
projectos iniciados após o período de 2008 
a 2012 em países menos desenvolvidos, 
para tipos de projecto aceites por todos os 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012. Essa aceitação deverá manter-se até 
2020 ou até à conclusão de um acordo com 
a Comunidade, conforme o que ocorrer 
primeiro.

(11) Nos países menos desenvolvidos, foi 
muito reduzido o número de projectos 
realizados no âmbito do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL). Dado que 
a Comunidade apoia a repartição equitativa 
de projectos MDL, incluindo através da 
Aliança Global contra as Alterações 
Climáticas da Comissão, é oportuno dar 
garantias quanto à aceitação de créditos de 
projectos do tipo "Gold Standard" 
iniciados após o período de 2008 a 2012 
em países menos desenvolvidos. Essa 
aceitação deverá manter-se até 2020 ou até 
à conclusão de um acordo com a 
Comunidade, conforme o que ocorrer 
primeiro.

Or. en
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Alteração 63
Johannes Lebech

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de proporcionar uma maior 
flexibilidade e de promover o 
desenvolvimento sustentável nos países em 
desenvolvimento, os Estados-Membros 
deverão poder utilizar créditos adicionais 
de projectos mediante acordos celebrados 
pela Comunidade com países terceiros. Na 
ausência de um futuro acordo internacional 
sobre alterações climáticas que determine a 
quantidade atribuída aos países 
desenvolvidos, os projectos no âmbito da 
Implementação Comum (IC) não poderão 
prosseguir após 2012. Os créditos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa resultantes desses projectos 
deverão, todavia, continuar a ser 
reconhecidos mediante acordos com países 
terceiros.

(12) A fim de proporcionar uma maior 
flexibilidade e de promover o 
desenvolvimento sustentável nos países em 
desenvolvimento, os Estados-Membros 
deverão poder utilizar créditos adicionais 
de projectos do tipo "Gold Standard" 
mediante acordos celebrados pela 
Comunidade com países terceiros. Na 
ausência de um futuro acordo internacional 
sobre alterações climáticas que determine a 
quantidade atribuída aos países 
desenvolvidos, os projectos no âmbito da 
Implementação Comum (IC) não poderão 
prosseguir após 2012. Os créditos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa do tipo "Gold Standard" 
resultantes desses projectos deverão, 
todavia, continuar a ser reconhecidos 
mediante acordos com países terceiros.

Or. en

Alteração 64
Péter Olajos

Proposta de decisão
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de proporcionar mais 
flexibilidade e motivação com vista à 
redução de emissões de gases com efeito 
de estufa, os Estados-Membros deverão 
utilizar créditos adicionais de projectos e 
investimentos que realizem no território 
da União Europeia.
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Justificação

Em virtude de terem potenciais consideráveis de eficácia em termos de custos nos 
Estados-Membros para a redução de emissões de CO2, o comércio, os projectos e a 
transferência na UE, entre os Estados-Membros, também deviam ser incentivados, para além 
do apoio a projectos nos países terceiros.

Alteração 65
Roberto Musacchio

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A possibilidade de os Estados-
Membros continuarem a utilizar os créditos 
MDL é importante para garantir a 
existência de um mercado para esses 
créditos após 2012. A fim de contribuir 
para garantir esse mercado, bem como para 
assegurar maiores reduções das emissões 
de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e promover assim a realização 
dos objectivos da Comunidade em matéria 
de energias renováveis, segurança 
energética, inovação e competitividade, 
propõe-se que seja permitida a utilização 
anual pelos Estados-Membros de créditos 
de projectos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em países 
terceiros, até à obtenção de um futuro 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas, numa quantidade máxima 
correspondente a 3% das emissões de gases 
com efeito de estufa de cada Estado-
Membro não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE no ano de 2005. Esta 
quantidade é equivalente a um terço dos 
esforços de redução para 2020. Os 
Estados-Membros deverão ser autorizados 
a transferir para outros Estados-Membros 
a parte não utilizada dessa quantidade.

(13) A possibilidade de os Estados-
Membros continuarem a utilizar os créditos 
MDL é importante para garantir a 
existência de um mercado para esses 
créditos após 2012. A fim de contribuir 
para garantir esse mercado, bem como para 
assegurar maiores reduções das emissões 
de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e promover assim a realização 
dos objectivos da Comunidade em matéria 
de energias renováveis, segurança 
energética, inovação e competitividade, 
propõe-se que seja permitida a utilização 
anual pelos Estados-Membros de créditos 
de projectos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em países 
terceiros, até à obtenção de um futuro 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas, numa quantidade máxima 
correspondente a 1% das emissões de gases 
com efeito de estufa de cada Estado-
Membro não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE no ano de 2005. 
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Justificação

O mecanismo do regime de comércio de licenças de emissão (RCLE) já garante o 
intercâmbio entre Estados-Membros: na decisão de partilha de esforços, por uma questão de 
coerência com a consecução de um acordo internacional e com as metas de redução de 
Estados-Membros individualmente considerados, não deviam ser autorizadas transferências.

Alteração 66
Péter Olajos

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A possibilidade de os Estados-
Membros continuarem a utilizar os créditos 
MDL é importante para garantir a 
existência de um mercado para esses 
créditos após 2012. A fim de contribuir 
para garantir esse mercado, bem como para 
assegurar maiores reduções das emissões 
de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e promover assim a realização 
dos objectivos da Comunidade em matéria 
de energias renováveis, segurança 
energética, inovação e competitividade, 
propõe-se que seja permitida a utilização 
anual pelos Estados-Membros de créditos 
de projectos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em países 
terceiros, até à obtenção de um futuro 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas, numa quantidade máxima 
correspondente a 3% das emissões de gases 
com efeito de estufa de cada Estado-
Membro não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE no ano de 2005. Esta 
quantidade é equivalente a um terço dos 
esforços de redução para 2020. Os Estados-
Membros deverão ser autorizados a 
transferir para outros Estados-Membros a 
parte não utilizada dessa quantidade.

(13) A possibilidade de os Estados-
Membros continuarem a utilizar os créditos 
MDL é importante para garantir a 
existência de um mercado para esses 
créditos após 2012. A fim de contribuir 
para garantir esse mercado, bem como para 
assegurar maiores reduções das emissões 
de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e promover assim a realização 
dos objectivos da Comunidade em matéria 
de energias renováveis, segurança 
energética, inovação e competitividade, 
propõe-se que seja permitida a utilização 
anual pelos Estados-Membros de créditos 
de projectos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em países 
terceiros ou em outros Estados-Membros, 
até à obtenção de um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
numa quantidade máxima correspondente a 
3% das emissões de gases com efeito de 
estufa de cada Estado-Membro não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE no 
ano de 2005. Esta quantidade é equivalente 
a um terço dos esforços de redução para 
2020. Os Estados-Membros deverão ser 
autorizados a vender em leilão a outros 
Estados-Membros a parte não utilizada 
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dessa quantidade.

Or. en

Justificação

Em virtude de terem potenciais consideráveis de eficácia em termos de custos nos 
Estados-Membros para a redução de emissões de CO2, o comércio, os projectos e a 
transferência na UE, entre os Estados-Membros, também deviam ser incentivados, para além 
do apoio a projectos nos países terceiros.

A oportunidade de vender a parte não utilizada pode ser atraente e constituir uma boa 
motivação para os Estados-Membros.

Alteração 67
Johannes Lebech

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A possibilidade de os Estados-
Membros continuarem a utilizar os créditos 
MDL é importante para garantir a 
existência de um mercado para esses 
créditos após 2012. A fim de contribuir 
para garantir esse mercado, bem como para 
assegurar maiores reduções das emissões 
de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e promover assim a realização 
dos objectivos da Comunidade em matéria 
de energias renováveis, segurança 
energética, inovação e competitividade, 
propõe-se que seja permitida a utilização 
anual pelos Estados-Membros de créditos 
de projectos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em países 
terceiros, até à obtenção de um futuro 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas, numa quantidade máxima 
correspondente a 3% das emissões de gases 
com efeito de estufa de cada Estado-
Membro não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE no ano de 2005. Esta 
quantidade é equivalente a um terço dos 

(13) A possibilidade de os Estados-
Membros continuarem a utilizar os créditos 
MDL de projectos do tipo "Gold 
Standard" é importante para garantir a 
existência de um mercado para esses 
créditos após 2012. A fim de contribuir 
para garantir esse mercado, bem como para 
assegurar maiores reduções das emissões 
de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e promover assim a realização 
dos objectivos da Comunidade em matéria 
de energias renováveis, segurança 
energética, inovação e competitividade, 
propõe-se que seja permitida a utilização 
anual pelos Estados-Membros de créditos 
de projectos do tipo "Gold Standard" de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa em países terceiros, até à 
obtenção de um futuro acordo internacional
sobre alterações climáticas, numa 
quantidade máxima correspondente a 3% 
das emissões de gases com efeito de estufa 
de cada Estado-Membro não abrangidas 
pela Directiva 2003/87/CE no ano de 2005. 
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esforços de redução para 2020. Os Estados-
Membros deverão ser autorizados a 
transferir para outros Estados-Membros a 
parte não utilizada dessa quantidade.

Esta quantidade é equivalente a um terço 
dos esforços de redução para 2020. Os 
Estados-Membros deverão ser autorizados 
a transferir para outros Estados-Membros a 
parte não utilizada dessa quantidade.

Or. en

Alteração 68
Johannes Lebech

Proposta de decisão
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Uma vez concluído um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
os Estados-Membros só deverão aceitar 
créditos de redução das emissões de países 
que tenham ratificado esse acordo e 
sujeitos a uma abordagem comum.

(14) Uma vez concluído um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
os Estados-Membros só deverão aceitar 
créditos de redução das emissões do tipo 
"Gold Standard" de países que tenham 
ratificado esse acordo.

Or. en

Alteração 69
Edite Estrela

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os progressos obtidos na 
implementação dos compromissos 
estabelecidos na presente decisão deverão 
ser avaliados anualmente com base nos 
relatórios apresentados ao abrigo da 
Decisão n.º 280/2004/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro 
de 2004, relativa à criação de um 
mecanismo de vigilância das emissões 
comunitárias de gases com efeito de estufa 
e de implementação do Protocolo de 

(15) Os progressos obtidos na 
implementação dos compromissos 
estabelecidos na presente decisão deverão 
ser avaliados anualmente com base nos 
relatórios apresentados ao abrigo da 
Decisão n.º 280/2004/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro 
de 2004, relativa à criação de um 
mecanismo de vigilância das emissões 
comunitárias de gases com efeito de estufa 
e de implementação do Protocolo de 
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Quioto. De dois em dois anos, deverá ser 
efectuada uma avaliação dos progressos 
previstos e em 2016 deverá ser efectuada 
uma avaliação completa da aplicação da 
presente decisão.

Quioto. De dois em dois anos, deverá ser 
efectuada uma avaliação dos progressos 
previstos e em 2016 deverá ser efectuada 
uma avaliação completa da aplicação da 
presente decisão, apresentando, quando 
adequado, propostas tendo em vista a 
realização dos objectivos até 2020.

Or. pt

Alteração 70
Carl Schlyter

Proposta de decisão
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Conclusões científicas recentes 
demonstram que, para evitar 
interferências antropogénicas perigosas
no sistema climático, a concentração de 
dióxido de carbono tem de ser reduzida 
para um valor inferior a 350 partes por 
milhão, o que se traduz numa meta  de 
redução das emissões internas 
comunitárias de gases com efeito de 
estufa de 40% até 2020 e de 60% até 2030,
em comparação com os valores de 1990. 
Dever-se-á tentar atingir esta meta e os 
compromissos correspondentes por parte 
da Comunidade nas negociações 
internacionais para a conclusão do 
acordo pós-2012 relativo ao clima.

Or. en
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Alteração 71
Péter Olajos

Proposta de decisão
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas, os limites de emissões dos 
Estados-Membros deverão ser ajustados 
com vista a cumprir o compromisso da 
Comunidade de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa fixado no 
referido acordo, tendo em conta o princípio 
da solidariedade entre Estados-Membros e 
a necessidade de crescimento económico 
sustentável em toda a Comunidade. A 
quantidade de créditos de projectos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa em países terceiros que cada 
Estado-Membro pode utilizar deverá ser 
aumentada até um máximo de 50% dos 
esforços de redução adicional a partir de 
fontes não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE.

(17) Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas, os limites de emissões dos 
Estados-Membros deverão ser ajustados 
com vista a cumprir o compromisso da 
Comunidade de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa fixado no 
referido acordo, tendo em conta o princípio 
da igualdade de tratamento entre 
Estados-Membros e a necessidade de 
crescimento económico sustentável em 
toda a Comunidade. A quantidade de 
créditos de projectos de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros ou noutros
Estados-Membros que cada 
Estado-Membro pode utilizar deverá ser 
aumentada até um máximo de 50% dos 
esforços de redução adicional a partir de 
fontes não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE.

Or. en

Justificação

Em virtude de terem potenciais consideráveis de eficácia em termos de custos nos 
Estados-Membros para a redução de emissões de CO2, o comércio, os projectos e a 
transferência na UE, entre os Estados-Membros, também deviam ser incentivados, para além 
do apoio a projectos nos países terceiros.
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Alteração 72
Péter Olajos

Proposta de decisão
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas, os limites de emissões dos 
Estados-Membros deverão ser ajustados 
com vista a cumprir o compromisso da 
Comunidade de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa fixado no 
referido acordo, tendo em conta o princípio 
da solidariedade entre Estados-Membros e 
a necessidade de crescimento económico 
sustentável em toda a Comunidade. A 
quantidade de créditos de projectos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa em países terceiros que cada 
Estado-Membro pode utilizar deverá ser 
aumentada até um máximo de 50% dos 
esforços de redução adicional a partir de 
fontes não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE.

(17) Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas, os limites de emissões dos 
Estados-Membros deverão ser ajustados 
com vista a cumprir o compromisso da 
Comunidade de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa fixado no 
referido acordo, tendo em conta o princípio 
da igualdade de tratamento entre Estados-
Membros e a necessidade de crescimento 
económico sustentável em toda a 
Comunidade. A quantidade de créditos de 
projectos de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa na UE e em países 
terceiros que cada Estado-Membro pode 
utilizar deverá ser aumentada até um 
máximo de 50% dos esforços de redução 
adicional a partir de fontes não abrangidas 
pela Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificação

Em virtude de terem potenciais consideráveis de eficácia em termos de custos nos 
Estados-Membros para a redução de emissões de CO2, o comércio, os projectos e a 
transferência na UE entre os Estados-Membros também deviam ser incentivados, para além 
do apoio a projectos nos países terceiros.

A fim de evitar as diversas formas de cumprimento e desempenhos insuficientes no futuro, 
devíamos utilizar o princípio da igualdade de tratamento, em vez do princípio da 
solidariedade.
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Alteração 73
Johannes Lebech

Proposta de decisão
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas, os limites de emissões dos 
Estados-Membros deverão ser ajustados 
com vista a cumprir o compromisso da 
Comunidade de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa fixado no 
referido acordo, tendo em conta o princípio 
da solidariedade entre Estados-Membros e 
a necessidade de crescimento económico 
sustentável em toda a Comunidade. A 
quantidade de créditos de projectos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa em países terceiros que cada 
Estado-Membro pode utilizar deverá ser 
aumentada até um máximo de 50% dos 
esforços de redução adicional a partir de 
fontes não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE.

(17) Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas, os limites de emissões dos 
Estados-Membros deverão ser ajustados 
com vista a cumprir o compromisso da 
Comunidade de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa fixado no 
referido acordo, tendo em conta o princípio 
da solidariedade entre Estados-Membros e 
a necessidade de crescimento económico 
sustentável em toda a Comunidade. A 
quantidade de créditos de projectos do tipo 
"Gold Standard" de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa em países 
terceiros que cada Estado-Membro pode 
utilizar deverá ser aumentada até um 
máximo de 50% dos esforços de redução 
adicional a partir de fontes não abrangidas 
pela Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Alteração 74
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão estabelece as regras 
para a determinação da contribuição dos 
Estados-Membros para o cumprimento do 
compromisso de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade 
no período de 2013 a 2020 relativamente a 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes de fontes não abrangidas pela 

A presente decisão estabelece as 
contribuições dos Estados-Membros bem 
como as regras para a determinação das 
mesmas, para o cumprimento do 
compromisso de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade 
e dos seus Estados-Membros no período 
de 2013 a 2020, relativamente a emissões 
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Directiva 2003/87/CE, bem como para a 
respectiva avaliação.

antropogénicas líquidas de gases com 
efeito de estufa e remoções provenientes 
de fontes e gases não abrangidos pela 
Directiva 2003/87/CE, bem como para a 
respectiva avaliação.

Or. en

Alteração 75
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão estabelece as regras 
para a determinação da contribuição dos 
Estados-Membros para o cumprimento do 
compromisso de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade 
no período de 2013 a 2020 relativamente a 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes de fontes não abrangidas 
pela Directiva 2003/87/CE, bem como 
para a respectiva avaliação.

A presente decisão estabelece as regras 
para a determinação da contribuição dos 
Estados-Membros para o cumprimento do 
compromisso de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade 
no período de 2013 a 2020, bem como para 
a respectiva avaliação.

Or. en

Justificação

Se apenas forem estabelecidas metas nacionais para sectores não pertencentes ao regime de 
comércio de licenças de emissão, a distribuição dos custos totais da redução de emissões 
será incerta para os Estados-Membros, uma vez que as emissões nos sectores do regime 
referido terão uma evolução quase autónoma. Estabelecendo uma meta nacional global, 
eliminar-se-á esta incerteza e os encargos serão partilhados de forma equitativa. A 
formulação "relativamente a emissões de gases com efeito de estufa provenientes de fontes 
não abrangidas pela Directiva 2003/87/CE" deverá ser eliminada em todo o texto da decisão.
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Alteração 76
Urszula Krupa

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, por "emissões de gases com 
efeito de estufa" entende-se as emissões de 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 
óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonetos 
(HFC), perfluorocarbonetos (PFC) e 
hexafluoreto de enxofre (SF6), expressas 
em termos de equivalente dióxido de 
carbono, provenientes de fontes 
determinadas ao abrigo da Directiva 
2003/87/CE.

Além disso, por "emissões de gases com 
efeito de estufa" entende-se as emissões de 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 
óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonetos 
(HFC), perfluorocarbonetos (PFC),
hexafluoreto de enxofre (SF6) e sobretudo 
vapor de água (H2O), expressas em termos 
de equivalente dióxido de carbono, 
provenientes de diferentes fontes 
antrópicas  determinadas ao abrigo da 
Directiva 2003/87/CE.

Or. pl

Justificação

O vapor de água é o principal gás com efeito de estufa, sendo responsável por cerca de 60% 
do efeito de estufa. O conteúdo de vapor de água na atmosfera terrestre varia de acordo com 
os períodos e as diferentes regiões do planeta (oscilando entre 40 e 95%), devido ao ciclo da 
água no ambiente em consequência de processos de evaporação, condensação, sublimação e 
re-sublimação e fontes antrópicas.

Alteração 77
Avril Doyle

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, por "emissões de gases com 
efeito de estufa" entende-se as emissões de 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 
óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonetos 
(HFC), perfluorocarbonetos (PFC) e 
hexafluoreto de enxofre (SF6), expressas 
em termos de equivalente dióxido de 
carbono, provenientes de fontes 

Além disso, por "emissões de gases com 
efeito de estufa" entende-se as emissões de 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 
óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonetos 
(HFC), perfluorocarbonetos (PFC) e 
hexafluoreto de enxofre (SF6), expressas 
em termos de equivalente dióxido de 
carbono, provenientes de fontes 
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determinadas ao abrigo da Directiva 
2003/87/CE.

determinadas ao abrigo da Directiva 
2003/87/CE. No caso da conclusão de um 
acordo internacional tal como referido no 
n.º 1 do artigo 3.º, ou caso nenhum 
acordo internacional seja ratificado pela 
Comunidade e pelos Estados-Membros 
até 31 de Dezembro de 2012, por
"emissões de gases com efeito de estufa" 
entende-se também a remoção  desses 
gases por sumidouros em conformidade 
com os termos desse acordo ou, na 
ausência de um acordo, em conformidade 
com modalidades harmonizadas aplicadas 
pelos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

O sequestro florestal por parte dos Estados-Membros está previsto no Protocolo de Quioto e 
prevê-se que seja um elemento do acordo de Copenhaga em 2009. É necessário promover 
medidas no domínio do clima no sector florestal como parte de uma estratégia destinada a 
assegurar que todos os sectores contribuam para o objectivo geral de impedir um aumento da 
temperatura superior a 2ºC.

Alteração 78
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, por "emissões de gases com 
efeito de estufa" entende-se as emissões de 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 
óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonetos 
(HFC), perfluorocarbonetos (PFC) e 
hexafluoreto de enxofre (SF6), expressas 
em termos de equivalente dióxido de 
carbono, provenientes de fontes 
determinadas ao abrigo da Directiva 
2003/87/CE.

Além disso, por "emissões de gases com 
efeito de estufa" entende-se as emissões de 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4),
óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonetos 
(HFC), perfluorocarbonetos (PFC) e 
hexafluoreto de enxofre (SF6), expressas 
em termos de equivalente dióxido de 
carbono, provenientes de fontes 
determinadas ao abrigo de metodologias 
para proceder ao cálculo das emissões 
provenientes de fontes e remoções por 
sumidouros reguladas pelo Protocolo de 



PE409.395v01-00 38/68 AM\730633PT.doc

PT

Quioto.

Or. en

Justificação

Dado que não estão previstas na Directiva 2003/87/CE as medidas para descrever até que 
ponto um dado tipo ou uma dada quantidade de gases com efeito de estufa expressos em 
termos de equivalente dióxido de carbono poderão causar aquecimento global, é necessário 
fazer referência a sumidouros de carbono regulados pelo Protocolo de Quioto.  

Alteração 79
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, por "emissões de gases com 
efeito de estufa" entende-se as emissões de 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 
óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonetos 
(HFC), perfluorocarbonetos (PFC) e 
hexafluoreto de enxofre (SF6), expressas 
em termos de equivalente dióxido de 
carbono, provenientes de fontes 
determinadas ao abrigo da Directiva 
2003/87/CE.

Além disso, por "emissões antropogénicas 
líquidas de gases com efeito de estufa" 
entende-se as emissões de dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4), óxido 
nitroso (N2O), hidrofluorocarbonetos 
(HFC), perfluorocarbonetos (PFC) e 
hexafluoreto de enxofre (SF6), expressas 
em termos de equivalente dióxido de 
carbono, provenientes de fontes e 
sumidouros, determinados ao abrigo da 
Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Alteração 80
Robert Goebbels

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Por "acordo internacional" entende-se 
um acordo global e abrangente no 
contexto da CQNUAC que implica, para a 
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UE, o objectivo de uma redução de 30% 
das emissões de gases com efeito de estufa 
até 2020 em comparação com 1990, 
compromissos de outros países 
desenvolvidos de envidar esforços 
comparáveis e contribuições adequadas 
por parte de países em desenvolvimento 
mais avançados em termos económicos, 
de acordo com as respectivas 
responsabilidades e capacidades.

Or. en

Justificação

A fim de preparar um primeiro acordo entre o Parlamento e o Conselho sobre "partilha de 
esforços", esta alteração inspira-se numa proposta feita a nível do Conselho.

Alteração 81
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de decisão
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Níveis de emissões para o período de 2013 
a 2020

Níveis de emissões de GEE para o período 
de 2013 a 2020

Or. en

Alteração 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos Adamou

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. A Comunidade limitará, até 2020, as 
suas emissões internas de gases com 
efeito de estufa em pelo menos 40% em 
comparação com os níveis de 1990.
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As emissões de gases com efeito de estufa
provenientes de fontes não abrangidas 
pela Directiva 2003/87/CE deverão
representar um terço do esforço de
redução das emissões exigido para o 
cumprimento desta meta, utilizando como 
base de referência as emissões de 2005.
Os limites e as quantidades
correspondentes de emissões de gases com 
efeito de estufa expressos em toneladas de 
equivalente CO2 por Estado-Membro
para fontes não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE serão calculados pela 
Comissão.

Or. en

Justificação

Até há pouco tempo, a zona segura para evitar os piores efeitos das alterações climáticas foi 
fixada por consenso científico em 450 ppm, ao passo que novas conclusões demonstram 
agora que o nível crítico começa já às 350 ppm. Isto traduzir-se-á numa redução de pelo 
menos 60% das emissões de gases com efeito de estufa até 2030 e de 100% até 2050. A fim de 
se atingir estas reduções de uma forma previsível e eficaz em termos de custos, a meta da 
redução de emissões em 2020 precisa de ser mais ambiciosa.

Alteração 83
Anders Wijkman

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. A Comunidade Europeia limitará, até 
2020, as suas emissões internas de gases 
com efeito de estufa em pelo menos 30% 
em comparação com os níveis de 1990.
As emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes de fontes não abrangidas 
pela Directiva 2003/87/CE deverão 
representar um terço do esforço de 
redução das emissões exigido para o 
cumprimento desta meta, utilizando como 
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base de referência as emissões de 2005.
Os limites e as quantidades 
correspondentes de emissões de gases com 
efeito de estufa expressos em toneladas de 
equivalente CO2 por Estado-Membro
para fontes não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE serão calculados pela 
Comissão.

Or. en

Justificação

A fim de se atingir as reduções necessárias de gases com efeito de estufa para que o 
aquecimento global fique abaixo dos 2ºC, é necessário que as emissões desses gases 
diminuam cerca de 80 a 90%, pelo menos, até 2050. A fim de se atingir estas reduções de 
uma forma que não coloque dificuldades à economia europeia e de se cumprir a meta 
estabelecida, a meta de 2020 precisa de ser mais elevada.

Alteração 84
Peter Liese

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Até à conclusão pela Comunidade de 
um futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas que preveja 
reduções das emissões superiores às 
exigidas ao abrigo do presente artigo,
cada Estado-Membro deve, até 2020, 
limitar as suas emissões de gases com 
efeito de estufa a partir de fontes não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE de 
acordo com a percentagem fixada para 
esse Estado-Membro no anexo à presente 
decisão relativamente às suas emissões no 
ano de 2005.

1. Cada Estado-Membro deve, até 2020, 
limitar as suas emissões de gases com 
efeito de estufa a partir de fontes não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE 
relativamente às suas emissões no ano de 
2005. Não deve ser concedida a nenhum 
Estado-Membro uma quantidade de 
emissões para 2020 que exceda a 
quantidade resultante do seu 
compromisso de redução nos termos do 
acordo de partilha de encargos para o 
período entre 2008 e 2012. A Comissão 
ajustará as percentagens em baixa para 
os Estados-Membros em questão.

Or. xm
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Justificação

Nos termos da proposta da Comissão, alguns Estados-Membros seriam autorizados a 
aumentar as suas emissões para um nível superior à meta fixada em Quioto. Isso seria 
completamente injusto para os Estados-Membros que já cumpriram a meta fixada em Quioto 
e enviaria um sinal devastador aos países terceiros. É por isso que o autor da alteração 
procura modificar os números, para esses países reduzirem as emissões permitidas nos 
termos do acordo de partilha de encargos. As emissões que forem poupadas graças a este 
ajustamento deverão ser utilizadas para a adaptação do factor linear no comércio de 
emissões a fim de se chegar a uma meta mais realista para o sector relativo ao regime de 
comércio de licenças de emissão.

Alteração 85
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Até à conclusão pela Comunidade de um 
futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas que preveja reduções 
das emissões superiores às exigidas ao 
abrigo do presente artigo, cada Estado-
Membro deve, até 2020, limitar as suas 
emissões de gases com efeito de estufa a 
partir de fontes não abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CE de acordo com a 
percentagem fixada para esse Estado-
Membro no anexo à presente decisão 
relativamente às suas emissões no ano de 
2005.

1. Até à conclusão pela Comunidade de um 
futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas que preveja reduções 
das emissões superiores às exigidas ao 
abrigo do presente artigo, cada Estado-
Membro deve, até 2020, limitar as suas 
emissões de gases com efeito de estufa à 
quantidade fixada para esse Estado-
Membro no anexo à presente decisão.

Or. en

Justificação

O ponto de partida deverá basear-se nos dados do Protocolo de Quioto a fim de ter em conta 
as primeiras reduções de emissões. Dado que a utilização dos créditos dos mecanismos
flexíveis no cumprimento dos compromissos de Quioto mudarão provavelmente no período 
pós-Quioto, é necessário conservar a possibilidade de escolher a média dos anos 2008-2010.
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Alteração 86
Roberto Musacchio

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Até à conclusão pela Comunidade de 
um futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas que preveja 
reduções das emissões superiores às 
exigidas ao abrigo do presente artigo,
cada Estado-Membro deve, até 2020, 
limitar as suas emissões de gases com 
efeito de estufa a partir de fontes não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE de 
acordo com a percentagem fixada para esse 
Estado-Membro no anexo à presente 
decisão relativamente às suas emissões no 
ano de 2005.

1. Cada Estado-Membro deve, até 2020, 
limitar as suas emissões nacionais de gases 
com efeito de estufa a partir de fontes não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE a 
um mínimo, de acordo com a percentagem 
fixada para esse Estado-Membro em 
conformidade com um novo anexo à 
presente decisão relativamente às suas 
emissões no ano de 2005, que vai ser 
fornecido pela Comissão.

Or. en

Justificação

Serão fornecidos pela Comissão novos limites correspondentes de emissões de gases com 
efeito de estufa, bem como as quantidades correspondentes expressas em toneladas de
equivalente CO2 para cada Estado-Membro.

Alteração 87
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou,

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Até à conclusão pela Comunidade de 
um futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas que preveja 
reduções das emissões superiores às 
exigidas ao abrigo do presente artigo,
cada Estado-Membro deve, até 2020,
limitar as suas emissões de gases com 
efeito de estufa a partir de fontes não 

1. Cada Estado-Membro deve, até 2020, 
limitar as suas emissões nacionais de gases 
com efeito de estufa a partir de fontes não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE a 
um mínimo, de acordo com a percentagem 
fixada para esse Estado-Membro no anexo 
à presente decisão relativamente às suas 
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abrangidas pela Directiva 2003/87/CE de 
acordo com a percentagem fixada para esse 
Estado-Membro no anexo à presente 
decisão relativamente às suas emissões no 
ano de 2005.

emissões no ano de 2005.

Or. en

Justificação

A fim de contribuir de forma equitativa para a consecução da meta dos 2 graus, a UE 
necessitará de diminuir as suas emissões internas em pelo menos 40% até 2020.

Alteração 88
Johannes Blokland

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Até à conclusão pela Comunidade de 
um futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas que preveja 
reduções das emissões superiores às 
exigidas ao abrigo do presente artigo, 
cada Estado-Membro deve, até 2020, 
limitar as suas emissões de gases com 
efeito de estufa a partir de fontes não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE de 
acordo com a percentagem fixada para esse 
Estado-Membro no anexo à presente 
decisão relativamente às suas emissões no 
ano de 2005.

1. Cada Estado-Membro deve, até 2020, 
limitar as suas emissões nacionais de gases 
com efeito de estufa a partir de fontes não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE a 
um mínimo, de acordo com a percentagem 
fixada para esse Estado-Membro no anexo 
à presente decisão relativamente às suas 
emissões no ano de 2005.

Or. en

Justificação

Não há motivo nenhum para a UE antecipar a conclusão de que as negociações 
internacionais vão ter um resultado negativo assumindo a responsabilidade apenas por uma 
redução de 20%. Portanto, é necessário assumir desde o princípio o equivalente a uma 
redução interna global de 30%, que é a meta estabelecida a partir de dados científicos, 
coerente com o objectivo comunitário de manter o aumento da temperatura mundial abaixo 
de 2 graus centígrados.
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Alteração 89
Adam Gierek

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Até à conclusão pela Comunidade de um 
futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas que preveja reduções 
das emissões superiores às exigidas ao 
abrigo do presente artigo, cada Estado-
Membro deve, até 2020, limitar as suas 
emissões de gases com efeito de estufa a 
partir de fontes não abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CE de acordo com a 
percentagem fixada para esse Estado-
Membro no anexo à presente decisão 
relativamente às suas emissões no ano de 
2005.

1. Até à conclusão pela Comunidade de um 
futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas que preveja reduções 
das emissões, cada Estado-Membro deve, 
até 2020, adaptar as suas emissões de 
gases com efeito de estufa a partir de 
fontes não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE, as quais serão fixadas para 
esse Estado-Membro de modo a que o ano 
de referência seja 1990.

Or. pl

Justificação

1990 é o primeiro ano a ser tido em conta no que respeita a reduções de emissões de CO2 em 
Estados signatários do Protocolo de Quioto.

Alteração 90
María Sornosa Martínez,Inés Ayala Sender 

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Até à conclusão pela Comunidade de um 
futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas que preveja reduções 
das emissões superiores às exigidas ao 
abrigo do presente artigo, cada Estado-
Membro deve, até 2020, limitar as suas 
emissões de gases com efeito de estufa a 

1. Até à conclusão pela Comunidade de um 
futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas que preveja reduções 
das emissões superiores às exigidas ao 
abrigo do presente artigo, cada Estado-
Membro deve, até 2020, limitar as suas 
emissões antropogénicas e remoções de 
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partir de fontes não abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CE de acordo com a 
percentagem fixada para esse Estado-
Membro no anexo à presente decisão 
relativamente às suas emissões no ano de 
2005.

gases com efeito de estufa a partir de 
fontes, sumidouros e gases não 
abrangidos pela Directiva 2003/87/CE de 
acordo com a percentagem fixada para esse 
Estado-Membro no anexo à presente 
decisão relativamente às suas emissões no 
ano de 2005.

Or. en

Alteração 91
Riitta Myller

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Até à conclusão pela Comunidade de um 
futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas que preveja reduções 
das emissões superiores às exigidas ao 
abrigo do presente artigo, cada Estado-
Membro deve, até 2020, limitar as suas 
emissões de gases com efeito de estufa a 
partir de fontes não abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CE de acordo com a 
percentagem fixada para esse Estado-
Membro no anexo à presente decisão 
relativamente às suas emissões no ano de
2005.

1. Até à conclusão pela Comunidade de um 
futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas que preveja reduções 
das emissões superiores às exigidas ao 
abrigo do presente artigo, cada Estado-
Membro deve, até 2020, limitar as suas 
emissões de gases com efeito de estufa a 
partir de fontes não abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CE de acordo com a 
percentagem fixada para esse Estado-
Membro no anexo à presente decisão 
relativamente às suas emissões nos anos de
2005 a 2006.

Or. fi

Alteração 92
Péter Olajos

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Até à conclusão pela Comunidade de um 
futuro acordo internacional sobre 

1. Até à conclusão pela Comunidade de um 
futuro acordo internacional sobre 
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alterações climáticas que preveja reduções 
das emissões superiores às exigidas ao 
abrigo do presente artigo, cada Estado-
Membro deve, até 2020, limitar as suas 
emissões de gases com efeito de estufa a 
partir de fontes não abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CE de acordo com a 
percentagem fixada para esse Estado-
Membro no anexo à presente decisão 
relativamente às suas emissões no ano de 
2005.

alterações climáticas que preveja reduções 
das emissões superiores às exigidas ao 
abrigo do presente artigo, cada Estado-
Membro deve, até 2020, limitar as suas 
emissões de gases com efeito de estufa a 
partir de fontes não abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CE de acordo com a 
percentagem fixada para esse Estado-
Membro no anexo*.

_____________
*Os limites e as quantidades
correspondentes de emissões de gases com 
efeito de estufa expressos em toneladas de 
equivalente CO2 por Estado-Membro 
serão recalculados pela Comissão.

Or. en

Justificação

Para chegarmos a um acordo internacional satisfatório em Copenhaga, deveremos obrigar 
todos os países a reduzir ou, pelo menos, a manter ao mesmo nível as respectivas emissões 
até 2020, também no sector não incluído no regime de comércio de licenças de emissão. É 
inaceitável que alguns Estados-Membros sejam autorizados a aumentar as suas emissões. 
Para o evitar, há que pedir à Comissão que recalcule os cálculos do anexo de modo a que 
ninguém seja autorizado a aumentar as suas emissões.

Para termos uma legislação justa, deverão ser tidos em consideração os valores 
anteriormente obtidos, do período entre 1990 e 2005.

Em consequência dos novos cálculos, é possível que a base dos mesmos também tenha de ser 
modificada.

Alteração 93
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter, Roberto Musacchio, Adamos Adamou

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Não podem ser utilizados créditos de 
actividades de projectos para o 
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cumprimento de obrigações ao abrigo do 
presente artigo, a não ser que seja 
garantida uma redução global de pelo 
menos 40% das emissões internas de 
gases com efeito de estufa na 
Comunidade.

Or. en

Justificação

A fim de contribuir de forma equitativa para a consecução da meta dos 2 graus, a UE 
necessitará de diminuir as suas emissões internas em pelo menos 40% até 2020.

Alteração 94
Robert Goebbels

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O anexo -1 aplica-se no caso de um 
futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas assegurar
compromissos comparáveis para outros 
países desenvolvidos e contribuições 
adequadas por parte de países em 
desenvolvimento mais avançados em 
termos económicos, de acordo com as 
suas responsabilidades e respectivas 
capacidades, e de a Comunidade 
concordar com uma meta de redução de 
30% em comparação com níveis de 1990.

Or. en

Justificação

A fim de preparar um primeiro acordo entre o Parlamento e o Conselho sobre "partilha de 
esforços", esta alteração inspira-se numa proposta feita a nível do Conselho.
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Alteração 95
Konrad Szymański

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
artigo 4.º, cada Estado-Membro deve 
assegurar que as suas emissões totais de 
gases com efeito de estufa em 2013 
provenientes de fontes não abrangidas 
pela Directiva 2003/87/CE não sejam 
superiores às emissões médias anuais de 
gases com efeito de estufa desse Estado-
Membro a partir dessas fontes durante os 
anos de 2008, 2009 e 2010, conforme 
comunicadas e verificadas nos termos da 
Directiva 2003/87/CE e da Decisão 
280/2004/CE.

Suprimido

Or. en

Justificação

O nível de emissões exigido nos Estados-Membros em 2013 provenientes de fontes não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE, as quais, em conformidade com o n.º 2, primeiro 
parágrafo, do artigo 3.º não podem exceder as emissões médias anuais de gases com efeito de 
estufa durante os anos de 2008, 2009 e 2010, pode impedir os Estados-Membros de 
beneficiarem do aumento das emissões. Isso seria contrário tanto ao texto de considerandos 
da Decisão como à equidade e solidariedade na distribuição de esforços entre os objectivos 
dos Estados-Membros, tal como foi indicado e reiterado em conclusões de Conselhos 
Europeus anteriores.

Daí a supressão do n.º 2 do artigo 3.º.

Alteração 96
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
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artigo 4.º, cada Estado-Membro assegurará
que as suas emissões totais de gases com 
efeito de estufa em 2013 provenientes de 
fontes não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE não sejam superiores às 
emissões médias anuais de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro a 
partir dessas fontes durante os anos de 
2008, 2009 e 2010, conforme comunicadas 
e verificadas nos termos da Directiva 
2003/87/CE e da Decisão 280/2004/CE.

artigo 4.º, cada Estado-Membro deverá
assegurar que as suas emissões 
antropogénicas líquidas totais de gases 
com efeito de estufa em 2013 provenientes 
de fontes e sumidouros não abrangidos
pela Directiva 2003/87/CE não sejam 
superiores às emissões médias anuais de 
gases com efeito de estufa desse Estado-
Membro a partir dessas fontes e 
sumidouros durante os anos de 2008, 2009 
e 2010, conforme comunicadas e 
verificadas nos termos da Directiva 
2003/87/CE e da Decisão 280/2004/CE.

Or. en

Alteração 97
Robert Goebbels

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
artigo 4.º, cada Estado-Membro assegurará
que as suas emissões totais de gases com 
efeito de estufa em 2013 provenientes de 
fontes não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE não sejam superiores às 
emissões médias anuais de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro a 
partir dessas fontes durante os anos de 
2008, 2009 e 2010, conforme comunicadas 
e verificadas nos termos da Directiva 
2003/87/CE e da Decisão 280/2004/CE.

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
artigo 4.º, cada Estado-Membro deverá
assegurar que as suas emissões 
antropogénicas líquidas totais de gases 
com efeito de estufa em 2013 provenientes 
de fontes e sumidouros não abrangidos
pela Directiva 2003/87/CE não sejam 
superiores às emissões médias anuais de 
gases com efeito de estufa desse Estado-
Membro a partir dessas fontes e 
sumidouros durante os anos de 2008, 2009 
e 2010, conforme comunicadas e 
verificadas nos termos da Directiva 
2003/87/CE e da Decisão 280/2004/CE.

Or. en

Justificação

A fim de preparar um primeiro acordo entre o Parlamento e o Conselho sobre "partilha de 
esforços", esta alteração inspira-se numa proposta feita a nível do Conselho.
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Alteração 98
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
artigo 4.º, cada Estado-Membro limitará
anualmente essas emissões de gases com 
efeito de estufa de uma forma linear, a fim 
de assegurar que essas emissões não 
ultrapassem o nível máximo estabelecido 
para esse Estado-Membro em 2020, 
conforme indicado no anexo.

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
artigo 4.º, cada Estado-Membro limitará 
anualmente essas emissões de gases com 
efeito de estufa, a fim de assegurar que 
essas emissões não ultrapassem o nível 
máximo estabelecido para esse Estado-
Membro em 2020, conforme indicado no 
anexo. No que respeita à definição do 
ponto de partida para esta limitação, cada 
Estado-Membro poderá escolher ou a
meta definida para esse Estado-Membro 
no Protocolo de Quioto, ou as emissões
médias anuais de gases com efeito de 
estufa desse Estado-Membro durante os 
anos de 2008, 2009 e 2010, conforme 
comunicadas e verificadas nos termos da 
Directiva 2003/87/CE e da Decisão 
280/2004/CE.

Or. en

Justificação

O ponto de partida deverá basear-se nos dados do Protocolo de Quioto a fim de ter em conta 
as primeiras reduções de emissões. Dado que a utilização dos créditos dos mecanismos 
flexíveis no cumprimento dos compromissos de Quioto mudarão provavelmente no período 
pós-Quioto, é necessário conservar a possibilidade de escolher a média dos anos 2008-2010. 
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Alteração 99
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
artigo 4.º, cada Estado-Membro limitará
anualmente essas emissões de gases com 
efeito de estufa de uma forma linear, a fim 
de assegurar que essas emissões não 
ultrapassem o nível máximo estabelecido 
para esse Estado-Membro em 2020, 
conforme indicado no anexo.

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
artigo 4.º, cada Estado-Membro limitará
em 2016 essas emissões antropogénicas 
líquidas de gases com efeito de estufa de 
uma forma linear, a fim de assegurar que 
essas emissões não ultrapassem o nível 
máximo estabelecido para esse Estado-
Membro em 2020, conforme indicado no 
anexo.

Or. en

Alteração 100
Roberto Musacchio

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
artigo 4.º, cada Estado-Membro limitará
anualmente essas emissões de gases com 
efeito de estufa de uma forma linear, a fim 
de assegurar que essas emissões não 
ultrapassem o nível máximo estabelecido 
para esse Estado-Membro em 2020, 
conforme indicado no anexo.

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
artigo 4.º, cada Estado-Membro limitará
anualmente essas emissões de gases com 
efeito de estufa de uma forma linear, a fim 
de assegurar que essas emissões não 
ultrapassem o nível máximo estabelecido 
para esse Estado-Membro em 2020, 
conforme indicado no anexo a fornecer 
pela Comissão.

Or. en

Justificação

Serão fornecidos pela Comissão novos limites correspondentes de emissões de gases com
efeito de estufa e as quantidades correspondentes expressas em toneladas de equivalente CO2 
como meta para cada Estado-Membro.
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Alteração 101
Urszula Krupa

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
artigo 4.º, cada Estado-Membro limitará
anualmente essas emissões de gases com 
efeito de estufa de uma forma linear, a fim 
de assegurar que essas emissões não 
ultrapassem o nível máximo estabelecido 
para esse Estado-Membro em 2020, 
conforme indicado no anexo.

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
artigo 4.º, cada Estado-Membro limitará
anualmente essas emissões de gases com 
efeito de estufa, a fim de assegurar que 
essas emissões não ultrapassem o nível 
máximo estabelecido para esse Estado-
Membro em 2020, conforme indicado no 
anexo.

Or. pl

Justificação

É impossível limitar as emissões de gases com efeito de estufa de uma forma linear por 
motivos de viabilidade económica, que num gráfico se representa por meio de um perfil 
decrescente sob a forma de uma curva inversa.

Alteração 102
Péter Olajos

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
artigo 4.º, cada Estado-Membro limitará
anualmente essas emissões de gases com 
efeito de estufa de uma forma linear, a fim 
de assegurar que essas emissões não 
ultrapassem o nível máximo estabelecido 
para esse Estado-Membro em 2020, 
conforme indicado no anexo.

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
artigo 4.º, cada Estado-Membro limitará
anualmente essas emissões de gases com 
efeito de estufa de uma forma linear, a fim 
de assegurar que essas emissões não 
ultrapassem o nível máximo estabelecido 
para esse Estado-Membro em 2020, 
conforme indicado no anexo*.
___________

* Os limites e as quantidades 
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correspondentes de emissões de gases com 
efeito de estufa expressos em toneladas de 
equivalente CO2 por Estado-Membro 
serão recalculados pela Comissão.

Or. en

Justificação

Para chegarmos a um acordo internacional satisfatório em Copenhaga deveremos obrigar 
todos os países a reduzir ou, pelo menos, a manter ao mesmo nível as respectivas emissões 
até 2020, também no sector não incluído no regime de comércio de licenças de emissão. É, 
por isso, inaceitável que alguns Estados-Membros sejam autorizados a aumentar as suas 
emissões. Para o evitar, temos de pedir à Comissão Europeia que recalcule o recente anexo e 
elabore um novo em que ninguém seja autorizado a aumentar as suas emissões no sector não 
incluído no regime de comércio de licenças de emissão.

Alteração 103
Péter Olajos

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos anos de 2013 a 2019, os Estados-
Membros podem transferir do ano seguinte 
para o ano em curso uma quantidade igual 
a 2% do limite de emissões de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro 
estabelecido ao abrigo do n.º 2. Se as 
emissões de um Estado-Membro forem 
inferiores ao limite estabelecido ao abrigo 
do n.º 2, esse Estado-Membro pode 
transferir para o ano seguinte as suas 
reduções de emissões excedentárias.

3. Nos anos de 2013 a 2019, os Estados-
Membros podem transferir do ano seguinte 
para o ano em curso uma quantidade igual 
a 2% do limite de emissões de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro 
estabelecido ao abrigo do n.º 2. Se as 
emissões nacionais de um Estado-Membro 
forem inferiores ao limite estabelecido ao 
abrigo do n.º 2, esse Estado-Membro pode 
transferir para o ano seguinte a diferença 
entre as suas emissões nacionais de gases 
com efeito de estufa e esse limite. Se as 
emissões de gases com efeito de estufa de 
um Estado-Membro forem superiores ao 
limite estabelecido pelo n.º 2, esse 
Estado-Membro compensará esse 
desempenho insuficiente no ano seguinte.

Or. en
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Justificação

A última frase deste número garante que os Estados-Membros não só pagam multas por 
desempenho insuficiente, mas também têm de reduzir as suas emissões no ano seguinte, a 
juntar às reduções de emissões que, de qualquer modo, precisam de realizar. Este número 
está intimamente ligado ao novo artigo 5.º-A, que introduz a necessidade do pagamento de 
sanções pecuniárias se as reduções de emissões não forem efectuadas.

Alteração 104
Roberto Musacchio

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos anos de 2013 a 2019, os Estados-
Membros podem transferir do ano seguinte 
para o ano em curso uma quantidade igual 
a 2% do limite de emissões de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro 
estabelecido ao abrigo do n.º 2. Se as 
emissões de um Estado-Membro forem 
inferiores ao limite estabelecido ao abrigo 
do n.º 2, esse Estado-Membro pode 
transferir para o ano seguinte as suas 
reduções de emissões excedentárias.

3. Nos anos de 2013 a 2019, os Estados-
Membros podem transferir do ano seguinte 
para o ano em curso uma quantidade igual 
a 1% do limite de emissões de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro 
estabelecido ao abrigo do n.º 2. Se apenas 
as emissões nacionais de gases com efeito 
de estufa de um Estado-Membro forem 
inferiores ao limite estabelecido ao abrigo
do n.º 2, a diferença entre o nível nacional
das emissões de gases com efeito de estufa
e o limite indicado pode ser transferida 
para o ano seguinte.

Or. en

Justificação

Apenas a quantidade de emissões relativa à diferença entre as emissões nacionais e o limite 
previsto no n.º 2 pode ser transferida por um Estado-Membro para o ano seguinte.
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Alteração 105
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos anos de 2013 a 2019, os Estados-
Membros podem transferir do ano seguinte 
para o ano em curso uma quantidade igual 
a 2% do limite de emissões de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro 
estabelecido ao abrigo do n.º 2. Se as 
emissões de um Estado-Membro forem 
inferiores ao limite estabelecido ao abrigo 
do n.º 2, esse Estado-Membro pode
transferir para o ano seguinte as suas 
reduções de emissões excedentárias.

3. Nos anos de 2013 a 2019, os Estados-
Membros podem transferir do ano seguinte 
para o ano em curso uma quantidade igual 
a 2% do limite de emissões de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro 
estabelecido ao abrigo do n.º 2. Se as 
emissões de um Estado-Membro, 
libertadas por operadores/fontes 
nacionais forem inferiores ao limite 
estabelecido ao abrigo do n.º 2, esses 
operadores/fontes podem transferir para o 
ano seguinte a diferença entre as suas 
emissões nacionais de gases com efeito de 
estufa e o limite referido.

Or. en

Justificação

Por razões de clareza.

Alteração 106
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle, Frieda Brepoels, Anders Wijkman

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos anos de 2013 a 2019, os Estados-
Membros podem transferir do ano seguinte 
para o ano em curso uma quantidade igual 
a 2% do limite de emissões de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro 
estabelecido ao abrigo do n.º 2. Se as 
emissões de um Estado-Membro forem 
inferiores ao limite estabelecido ao abrigo 
do n.º 2, esse Estado-Membro pode 

3. Nos anos de 2013 a 2019, os Estados-
Membros podem transferir do ano seguinte 
para o ano em curso uma quantidade igual 
a 1% do limite de emissões de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro 
estabelecido ao abrigo do n.º 2. Se as 
emissões de um Estado-Membro forem 
inferiores ao limite estabelecido ao abrigo 
do n.º 2, esse Estado-Membro pode 
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transferir para o ano seguinte as suas 
reduções de emissões excedentárias.

transferir para o ano seguinte as suas 
reduções de emissões excedentárias.

Or. en

Justificação

Para vários Estados-Membros, um reporte de 2% poderia representar uma parte importante 
da sua obrigação de redução e, portanto, pôr em perigo uma redução verdadeiramente 
linear. Se, em vez disso, se utilizar 1% como quantidade máxima, é maior a certeza de que, 
na verdade, as emissões dos Estados-Membros terão uma trajectória descendente.

Alteração 107
Konrad Szymański

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos anos de 2013 a 2019, os Estados-
Membros podem transferir do ano seguinte 
para o ano em curso uma quantidade igual 
a 2% do limite de emissões de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro 
estabelecido ao abrigo do n.º 2. Se as 
emissões de um Estado-Membro forem 
inferiores ao limite estabelecido ao abrigo 
do n.º 2, esse Estado-Membro pode 
transferir para o ano seguinte as suas 
reduções de emissões excedentárias.

3. Nos anos de 2013 a 2019, os Estados-
Membros podem transferir do ano seguinte 
para o ano em curso uma quantidade até 
5% do limite de emissões de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro 
estabelecido ao abrigo do n.º 2. Se as 
emissões de um Estado-Membro forem 
inferiores ao limite estabelecido ao abrigo 
do n.º 2, esse Estado-Membro pode 
transferir para qualquer ano seguinte as 
suas reduções de emissões excedentárias.

Or. en

Justificação

O nível de 2% será aumentado para reduzir os custos gerais do Pacote. Também é necessária
mais flexibilidade para os Estados-Membros, como seja o reporte do limite não utilizado de 
emissões de gases com efeito de estufa de Estados-Membros não apenas para o ano seguinte, 
mas durante todo o período de 8 anos.
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Alteração 108
Anders Wijkman

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Cada Estado-Membro poderá 
transferir para outro Estado-Membro 
parte das emissões de gases com efeito de 
estufa a que tem direito, tal como 
permitido nos n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º. O 
Estado-Membro adquirente poderá 
utilizar o direito a emissões de gases com 
efeito de estufa para o cumprimento das 
suas obrigações nos termos do artigo 3.º.

Or. en

Justificação

A presente proposta abre a possibilidade do comércio de emissões entre Estados-Membros. 
Visto os Estados-Membros terem custos marginais diferentes associados às reduções, isso 
aumenta a relação custo/eficácia da consecução da meta da UE sem alterar o total das 
reduções das emissões de gases com efeito de estufa a realizar no território da União.

Alteração 109
Christofer Fjellner

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Cada Estado-Membro poderá 
transferir para outro Estado-Membro 
parte das emissões de gases com efeito de 
estufa a que tem direito, tal como 
permitido nos n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º. O
Estado-Membro adquirente pode utilizar 
o direito a emissões de gases com efeito de 
estufa para o cumprimento das suas 
obrigações nos termos do artigo 3.º.
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Or. en

Justificação

Com a presente proposta, a relação custo/eficácia aumenta quando se trata de cumprir o 
objectivo da UE em matéria de redução de emissões. Esta possibilidade voluntária também 
poderá ajudar os países que, devido à falta de recursos, terão dificuldade em reduzir as 
respectivas emissões, visto permitir o financiamento de acções/medidas adicionais no país 
que procede à transferência com base nos fundos recebidos em troca da mesma. Todos os 
Estados-Membros que desejem participar ficarão a ganhar. Mas, acima de tudo, quem mais 
ganha é o ambiente, pois a utilização eficiente dos nossos recursos é fundamental para uma 
boa política ambiental.

Alteração 110
Konrad Szymański

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Cada Estado-Membro poderá 
transferir para outro Estado-Membro 
parte das emissões de gases com efeito de 
estufa a que tem direito, tal como 
permitido nos n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º. O
Estado-Membro adquirente pode utilizar 
o direito a emissões de gases com efeito de 
estufa para cumprir as suas obrigações 
nos termos do artigo 3.º.

Or. en

Justificação

É necessária flexibilidade no seio do sistema proposto. Os Estados-Membros diferem uns dos 
outros no que respeita a custos associados às reduções, geografia, acesso a financiamentos e 
vários outros factores. No fim de contas, o que conta é o desempenho da UE.

A fim de aumentar a relação custo/eficácia na sua globalidade, os Estados-Membros 
deveriam poder transferir para outro Estado-Membro parte das emissões de gases com efeito 
de estufa a que têm direito. Essas transferências seriam regulamentadas através de um 
acordo bilateral, de uma notificação dirigida à Comissão e da inscrição dessa transferência 
nos registos dos dois Estados-Membros envolvidos no acordo.
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Alteração 111
John Bowis, Péter Olajos, Anders Wijkman

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se as emissões comunitárias de gases 
com efeito de estufa originadas pelo
transporte marítimo internacional não 
forem incluídas no âmbito de aplicação de 
qualquer instrumento jurídico 
comunitário que tenha por objectivo 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa do transporte marítimo
internacional até 2009, a Comissão 
adoptará medidas para fixar as
obrigações nacionais de redução dessas 
emissões até 2012.

Or. en

Justificação

A legislação em matéria de partilha de esforços também deveria ocupar-se do nível crescente 
das emissões originadas pelo transporte marítimo internacional.

Alteração 112
Johannes Lebech

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se as emissões de gases com efeito de 
estufa originadas pelo transporte
marítimo internacional não forem 
incluídas no âmbito de aplicação da 
Directiva 2003/87/CE ou de qualquer 
outro instrumento jurídico comunitário 
que tenha por objectivo reduzir essas 
emissões e incluí-las nos compromissos 
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comunitários em matéria de reduções até 
2014, a Comissão apresentará, até 2015,
uma proposta ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho contendo medidas que 
determinem obrigações nacionais de 
redução para essas emissões.

Or. en

Alteração 113
John Bowis, Péter Olajos, Peter Liese, Anders Wijkman

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se as emissões de gases com efeito de 
estufa de um Estado-Membro forem 
superiores ao limite estabelecido ao 
abrigo do n.º 2, esse Estado-Membro terá
de compensar o seu desempenho 
insuficiente no ano seguinte, 
multiplicando o excesso de emissões de 
gases com efeito de estufa do ano anterior 
por um factor adicional obrigatório de 
redução das alterações climáticas de 1,3. 
Se as emissões de gases com efeito de 
estufa de um Estado-Membro forem
inferiores ao limite estabelecido no n.º 2, 
esse Estado pode transferir para o ano 
seguinte as suas reduções de emissões 
excedentárias.

Or. en

Justificação

Uma vez que o que conta para combater as alterações climáticas é a quantidade total de 
reduções de emissões, as sanções, por si só, não são suficientes. A Comissão deverá aplicar o 
mesmo factor de restabelecimento de 1,3, que também é utilizado no mecanismo de 
cumprimento do protocolo de Quioto.
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Alteração 114
John Bowis, Péter Olajos, Avril Doyle

Proposta de decisão
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
As emissões de gases com efeito de estufa 
da Comunidade provenientes de sectores 
não abrangidos pela Directiva 
2003/87/CE deverão continuar a diminuir 
anualmente após 2020, seguindo uma 
linha que conduzirá a uma redução 
global, até 2050, de pelo menos 80% em 
comparação com os níveis de 1990, com o 
objectivo último de eliminar as emissões 
de gases com efeito de estufa resultantes 
da utilização de combustíveis fósseis no 
território da União Europeia. A Comissão
analisará, até 2011, se será oportuno
diferenciar o objectivo comunitário de 
redução por um período mais alargado;
caso contrário, os Estados-Membros 
garantirão reduções anuais das 
respectivas emissões de gases com efeito 
de estufa abrangidas pela presente
decisão em função de um factor de 
redução uniforme.

Or. en

Justificação

Se a UE visa respeitar o seu objectivo em 2 graus, deve traçar desde já uma trajectória a 
mais longo prazo para as suas emissões. O Conselho "Ambiente" já indicou que as emissões
da União devem sofrer uma redução de 80% até 2050.
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Alteração 115
Anders Wijkman

Proposta de decisão
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
As emissões de gases com efeito de estufa 
da Comunidade provenientes de sectores 
não abrangidos pela Directiva 
2003/87/CE deverão continuar a diminuir 
anualmente após 2020 seguindo uma 
linha que conduzirá a uma redução 
global, até 2035, de pelo menos 60% em 
comparação com os níveis de 1990, com o 
objectivo último de eliminar as emissões 
de gases com efeito de estufa resultantes 
da utilização de combustíveis fósseis no 
território da União Europeia até 2050. A 
Comissão analisará, até 2011, se será 
oportuno diferenciar o objectivo 
comunitário de redução por um período 
mais alargado; caso contrário, os 
Estados-Membros garantirão reduções 
anuais das respectivas emissões de gases 
com efeito de estufa abrangidas pela 
presente Decisão em função de um factor 
de redução uniforme.

Or. en

Justificação

Metas a mais longo prazo são importantes para determinar o sentido dos investimentos. Se a 
UE visa respeitar o seu objectivo em 2 graus, deve traçar desde já uma trajectória a mais 
longo prazo para as suas emissões.
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Alteração 116
Johannes Blokland

Proposta de decisão
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
As emissões de gases com efeito de estufa 
da Comunidade provenientes de sectores 
não abrangidos pela Directiva 
2003/87/CE deverão continuar a diminuir 
anualmente após 2020 seguindo uma 
linha que conduzirá a uma redução 
global, até 2050, de pelo menos 80% em 
comparação com os níveis de 1990, com o 
objectivo último de eliminar as emissões 
de gases com efeito de estufa resultantes 
da utilização de combustíveis fósseis no 
território da União Europeia. A Comissão
analisará, até 2011, se será oportuno
diferenciar o objectivo comunitário de 
redução por um período mais alargado;
caso contrário, os Estados-Membros 
garantirão reduções anuais das 
respectivas emissões abrangidas pela 
presente Decisão em função de um factor 
de redução uniforme.

Or. en

Justificação

Se a UE visa respeitar o seu objectivo em  2 graus, deve traçar desde já uma trajectória a 
mais longo prazo para as suas emissões. O Conselho "Ambiente" já indicou que as emissões 
da União devem registar uma redução de 80% até 2050.
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Alteração 117
Satu Hassi

Proposta de decisão
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Medidas comunitárias para atingir o 

objectivo da eficiência energética
A Comissão comunicará os progressos 
feitos nos Estados-Membros em matéria 
de melhorias no domínio da eficiência 
energética e apresentará propostas 
legislativas até 2009 para garantir a 
consecução de um objectivo comunitário 
no domínio da eficiência energética, que é 
o de poupar 20% do consumo de energia 
da UE em comparação com projecções 
feitas para 2020, tal com apoiado pelo 
Conselho Europeu em Março de 2007.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar que os Estados-Membros possam cumprir os objectivos estabelecidos na
presente decisão, é necessário implementar por meio de legislação da União a decisão do 
Conselho Europeu de melhorar a eficiência energética da UE em 20% até 2020. 

Alteração 118
Johannes Lebech

Proposta de decisão
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Eficiência energética

A fim de garantir a concretização do 
potencial de redução do consumo de 
energia na UE em 20% até 2020, a meta 
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indicativa do Plano de Acção para a 
Eficiência Energética: Concretizar o 
Potencial (COM(2006)0545) passará a ser 
obrigatória para os Estados-Membros da 
UE. A Comissão proporá medidas para 
este efeito o mais tardar até 2010. 

Or. en

Justificação

A conservação da energia é a forma de tentar resolver o problema das alterações climáticas
que apresenta uma melhor relação custo/eficácia. De acordo com o Plano de Acção para a 
Eficiência Energética, os custos directos da incapacidade da UE de utilizar a energia com 
eficiência elevar-se-ão a mais de 100 mil milhões de euros por ano até 2020. Além disso, o 
Plano  afirma que é ainda técnica e economicamente exequível poupar pelo menos 20% da 
energia primária total até 2020, para além do que poderá conseguir-se com os efeitos dos 
preços, as mudanças estruturais na economia, a renovação natural da tecnologia e as 
medidas já adoptadas.

Alteração 119
Anders Wijkman

Proposta de decisão
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
A fim de garantir a plena utilização do 
potencial de eficiência energética e de 
atingir o objectivo de reduzir o consumo 
de energia na UE em 20% até 2020, como 
ponto de partida, a Comissão proporá
medidas, incluindo metas vinculativas, 
com base no Plano de Acção para a 
Eficiência Energética: Concretizar o 
Potencial (COM(2006)0545).

Or. en

Justificação

Tratar da questão da eficiência energética é a forma de tentar resolver o problema das 
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alterações climáticas que apresenta uma melhor relação custo/eficácia; é considerável o 
potencial económico para reduzir o desperdício de energia na Europa. Nesta perspectiva, é 
estranho que a Comissão, no seu pacote de medidas de Janeiro de 2008, não tenha proposto
metas vinculativas para a eficiência energética, em sintonia com as conclusões do Conselho 
Europeu de Março de 2007.

Alteração 120
Riitta Myller

Proposta de decisão
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
A fim de garantir a concretização do 
potencial de redução do consumo de 
energia na UE em 20% até 2020, a meta
indicativa do Plano de Acção para a 
Eficiência Energética: Concretizar o 
Potencial (COM(2006)0545) passará a ser 
obrigatória para os Estados-Membros da 
UE.
A Comissão Europeia adoptará medidas 
para este efeito em data não posterior a 
2009, após o que cada Estado-Membro
elaborará uma estratégia para a eficiência 
energética.

Or. en

Alteração 121
Riitta Myller

Proposta de decisão
Artigo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-B
Cada Estado-Membro deverá elaborar um 
plano de acção nacional que defina como 
tenciona cumprir o seu objectivo de 
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redução em sectores não abrangidos pelo 
regime de comércio de licenças de 
emissão.

Or. fi
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