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Alteração 21
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A fim de atingir este objectivo, o 
Conselho Europeu aprovou, na sua reunião 
de 8 e 9 de Março de 2007 realizada em 
Bruxelas, o objectivo comunitário de uma 
redução de 30% das emissões de gases com 
efeito de estufa até 2020, relativamente aos 
níveis de 1990, como a sua contribuição 
para um acordo global e generalizado 
relativo ao período posterior a 2012, desde 
que outros países desenvolvidos se 
comprometam a obter reduções de 
emissões comparáveis e que países em 
desenvolvimento economicamente mais 
avançados se comprometam a contribuir de 
forma adequada, de acordo com as suas 
responsabilidades e capacidades.

(3) A fim de atingir este objectivo, o 
Conselho Europeu aprovou, na sua reunião 
de 8 e 9 de Março de 2007 realizada em 
Bruxelas, o objectivo comunitário de uma 
redução de 30% das emissões de gases com 
efeito de estufa até 2020, relativamente aos 
níveis de 1990, tendo em vista um acordo 
global e generalizado relativo ao período 
posterior a 2012, desde que outros países 
desenvolvidos se comprometam a obter 
reduções de emissões comparáveis e que 
países em desenvolvimento 
economicamente mais avançados se 
comprometam a contribuir de forma 
adequada, de acordo com as suas 
responsabilidades e capacidades.

Or. ro

Justificação

O objectivo declarado da UE é o de reduzir em 20% as emissões de gases com efeito de 
estufa relativamente aos níveis de 1990. A União só poderá tomar medidas para atingir uma 
redução adicional até 30% relativamente aos níveis de 1990 se existir um acordo 
internacional pós-Quioto.
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Alteração 22
Herbert Reul

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Tal como sublinhado pelo Painel 
Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (PIAC), a energia nuclear tem 
um papel decisivo a desempenhar na luta 
contra as alterações climáticas. Em 
combinação com as energias renováveis, 
até um máximo de 60% da nossa energia 
poderá provir, até 2020, da produção 
isenta de CO2. A energia nuclear poderá
produzir a maior parte da electricidade 
em carga de base de modo 
economicamente rentável, sendo as 
energias renováveis utilizadas para a 
carga média e de pico.

Or. de

Justificação

Com uma elevada percentagem de electricidade produzida a partir da energia nuclear, a 
França já emite quantidades significativamente menores de CO2 por pessoa do que os seus 
vizinhos. Se quisermos levar a sério a luta contra as alterações climáticas, sem pôr em risco 
a competitividade, o desenvolvimento da energia nuclear é inevitável, tendo em conta os 
custos consideravelmente mais elevados das fontes de energia renováveis. Esse 
desenvolvimento permitirá igualmente garantir a segurança do aprovisionamento.

Alteração 23
András Gyürk

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 

(6) Os esforços de cada Estado-Membro 
deverão ser determinados de acordo com o 
ano de referência fixado para cada 
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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.

Estado-Membro no Protocolo de Quioto à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas.

Or. hu

Justificação

A União Europeia e os Estados-Membros ratificaram o Protocolo de Quioto e 
comprometeram-se a garantir a sua aplicação. Este é o primeiro protocolo multilateral 
vinculativo, elaborado no âmbito da mais ampla cooperação internacional, que tem por 
objectivo reduzir os efeitos das alterações climáticas a nível mundial. É conveniente definir 
as obrigações em matéria de protecção do clima em relação aos valores fundamentais e 
inscrevê-las no quadro de um sistema integrado e transparente para períodos de referência 
consecutivos, e tendo em conta os compromissos assumidos a nível comunitário e mundial.

Alteração 24
Adina-Ioana Vălean

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 em 1990, em 
conformidade com as conclusões do 
Conselho Europeu da Primavera de 2008,
e tendo em conta a necessidade de 
garantir a equidade entre os Estados-
Membros.

Or. en

Justificação

Tomar 1990 como ano de referência é essencial para garantir uma maior equidade entre os 
Estados-Membros e reconhecer os esforços já desenvolvidos por alguns Estados-Membros no 
passado, que reduziram significativamente as suas emissões entre 1990 e 2005. Além disso, 
estaria também em consonância com as recomendações do Conselho Europeu, que apelou a 
que, no âmbito do novo regime de partilha de esforços, se reconhecessem e tomassem em 
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consideração os progressos já realizados pelos Estados-Membros. 1990 é utilizado como o 
ano de referência não só no âmbito do Protocolo de Quioto, mas também pela UE aquando 
do estabelecimento dos seus objectivos de redução das emissões.

Alteração 25
Adam Gierek

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 em 1990, em 
conformidade com o Protocolo de Quioto.

Or. pl

Justificação

Alguns Estados-Membros estão a cumprir escrupulosamente os seus compromissos ao abrigo 
do Protocolo de Quioto, tendo reduzido drasticamente as suas emissões de CO2; outros, pelo 
contrário, embora tenham assinado o Protocolo, não fizeram quaisquer progressos. É 
inaceitável que o primeiro grupo seja penalizado e o segundo recompensado.

Alteração 26
András Gyürk

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 

(7) Os esforços de redução dos Estados-
Membros deverão ter em conta a redução 
líquida das emissões de gases com efeito 
de estufa obtida entre os anos de 
referência dos Estados-Membros, 
estabelecidos no Protocolo de Quioto, e o 

Adlib Express Watermark



AM\732191PT.doc 7/78 PE409.501v01-00

Tradução externa/JP

PT

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.

final do primeiro período de 
contabilização e basear-se no princípio da 
solidariedade entre Estados-Membros e na 
necessidade de crescimento económico 
sustentável em toda a Comunidade, tendo 
em conta o princípio das 
responsabilidades comuns mas 
diferenciadas nas relações tanto dos 
países desenvolvidos e em 
desenvolvimento como dos Estados-
Membros da União Europeia. Em 
consequência, cada um dos Estados-
Membros deve atingir reduções uniformes
das emissões de gases com efeito de estufa 
relativamente ao ano de referência em 
causa fixado ao abrigo do Protocolo de 
Quioto.

Or. hu

Justificação

A UE e os seus Estados-Membros assumiram o compromisso muito preciso – e têm a
obrigação, por força de uma série de legislações nacionais – de implementar as disposições 
do Protocolo de Quioto que lhes são aplicáveis. Uma redução conjunta das emissões totais 
de gases com efeito de estufa não isenta nenhum Estado do respeito deste compromisso. Em 
virtude destas obrigações, cada participante deve apresentar resultados verificáveis do 
cumprimento dos seus compromissos até 2005.

Alteração 27
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

(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, bem como os níveis 
relativos per capita das emissões de gases 
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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.

com efeito estufa.

Or. pl

Justificação

Afigura-se justo, do ponto de vista ambiental, que os Estados-Membros que emitem maiores 
quantidades de CO2 por habitante devam ter de fazer um maior esforço para lutar contra as 
alterações climáticas.

Alteração 28
Adina-Ioana Vălean

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 

(7) Os esforços de redução dos Estados-
Membros deverão basear-se no princípio 
da solidariedade entre Estados-Membros, 
no reconhecimento dos resultados já 
alcançados na redução das emissões 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 
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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.

suas emissões de gases com efeito de 
estufa em comparação com os níveis de 
1990, 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 
1990.

Or. en

Justificação

Tomar 1990 como ano de referência é essencial para garantir uma maior equidade entre os 
Estados-Membros e reconhecer os esforços já desenvolvidos por alguns Estados-Membros no 
passado, que reduziram significativamente as suas emissões entre 1990 e 2005. Além disso, 
estaria também em consonância com as recomendações do Conselho Europeu, que apelou a 
que, no âmbito do novo regime de partilha de esforços, se reconhecessem e tomassem em 
consideração os progressos já realizados pelos Estados-Membros. 1990 é utilizado como o 
ano de referência não só no âmbito do Protocolo de Quioto, mas também pela UE aquando 
do estabelecimento dos seus objectivos de redução das emissões.

Alteração 29
Herbert Reul

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 

(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 Rendimento Nacional Bruto 
(RNB) per capita relativo dos Estados-
Membros. Os Estados-Membros que têm 
actualmente um RNB per capita
relativamente baixo e, por conseguinte, 
perspectivas de crescimento elevado do 
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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.

RNB, deverão ser autorizados a aumentar 
as suas emissões de gases com efeito de 
estufa em comparação com os níveis de 
1990, 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 RNB per capita 
relativamente elevado deverão reduzir as 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa em comparação com os níveis de 
1990.

Or. de

Justificação

1990 deve ser o ano de referência, uma vez que alguns Estados-Membros desenvolveram 
consideráveis esforços de redução entre 1990 e 2005. O Rendimento Nacional Bruto da UE é 
utilizado para o cálculo dos recursos próprios da UE, constituindo uma base mais objectiva 
do que o PIB.

Alteração 30
Dragoş Florin David

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 

(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 de cada 
uma das regiões dos Estados-Membros, 
tendo em conta o facto de as emissões de 
gases com efeito de estufa variarem de 
uma região para outra. As regiões que 
têm actualmente um PIB per capita
relativamente baixo e, por conseguinte, 
perspectivas de crescimento elevado do 
PIB, deverão ser autorizadas a aumentar as 
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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.

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. As regiões 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. ro

Alteração 31
András Gyürk

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 

(8) 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.
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Estado-Membro cujas emissões sejam 
inferiores a esse limite transferir as suas 
reduções de emissões excedentárias para o 
ano seguinte.

Or. hu

Justificação

Dado que a proposta implicaria que os Estados-Membros apresentassem uma taxa de 
redução uniforme, a amplitude das reduções previstas no considerando 8 da proposta inicial 
é irrelevante.

Alteração 32
Herbert Reul

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 

(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 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 20% 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 5% 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 
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reduções de emissões excedentárias para o 
ano seguinte.

reduções de emissões excedentárias para o 
ano seguinte. Os Estados-Membros cujas 
emissões de gases com efeito de estufa 
atinjam o limite em qualquer ano entre 
2013 e 2020, ou sejam inferiores ao valor-
alvo estabelecido para 2020, deverão
poder transaccionar as suas poupanças de 
emissões excedentárias e, desse modo,
ajudar outros Estados-Membros a 
cumprirem os limites e objectivos.

Or. de

Justificação

1990 deve ser o ano de referência, uma vez que alguns Estados-Membros desenvolveram 
consideráveis esforços de redução entre 1990 e 2005. Os Estados-Membros necessitam de 
uma maior flexibilidade no cumprimento dos seus compromissos. 5% afigura-se, por 
conseguinte, um valor mais apropriado do que 2%. As transacções entre os Estados-
Membros deverão ser utilizadas para criar uma flexibilidade adicional.

Alteração 33
Adina-Ioana Vălean

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 

(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 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 20% relativamente aos 
níveis de 1990. As reduções das emissões 
de gases com efeitos de estufa devem 
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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.

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. Um Estado-Membro cujas 
emissões de gases com efeito de estufa
sejam inferiores ao limite fixado em 
qualquer ano entre 2013 e 2020, ou 
inferiores ao valor-alvo estabelecido para 
2020, deverá ser igualmente autorizado a 
transaccionar as suas reduções de 
emissões excedentárias com outros 
Estados-Membros, a fim de os ajudar a 
cumprir os respectivos limites ou 
objectivos.

Or. en

Justificação

Tomar 1990 como ano de referência é essencial para garantir uma maior equidade entre os 
Estados-Membros e reconhecer os esforços desenvolvidos por aqueles que já reduziram 
significativamente as suas emissões entre 1990 e 2005. 1990 é utilizado como o ano de 
referência no âmbito do Protocolo de Quioto.

Uma vez que o objectivo de 20% é um objectivo colectivo da União Europeia, as reduções de 
emissões devem ser realizadas seja em que país for da UE onde estas sejam mais eficazes do 
ponto de vista dos custos. Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de transferir 
reduções de emissões excedentárias para outros Estados-Membros, desde que sejam 
efectuados controlos adequados. Assim, os Estados-Membros serão incentivados a ir além 
dos seus objectivos.
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Alteração 34
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 
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 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 3% 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. pl

Justificação

O limiar das emissões é aumentado de 20% para 30%, tendo em conta a substituição do ano 
de referência (inicialmente 2005) por 1990.
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Alteração 35
Anni Podimata

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 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.

Or. en

Justificação

Não há motivo nenhum para fixar limites máximos de redução. Muitos Estados-Membros 
dispõem do potencial e/ou dos incentivos políticos para investirem numa economia sem 
produção de CO2.
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Alteração 36
Anni Podimata

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 
antes da obtenção de um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas. 
Os Estados-Membros empenhar-se-ão nos
esforços de atenuação das emissões de 
gases com efeito de estufa nos países em 
desenvolvimento e terão, por conseguinte, 
que assegurar que pelo menos 50% desses 
créditos sejam comprados aos Países 
Menos Desenvolvidos e aos Pequenos 
Estados Insulares em Desenvolvimento, 
de modo a promover a repartição 
geográfica equitativa dos projectos e 
contribuam para a obtenção de um futuro 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas.

Or. en

Justificação

As alterações climáticas infligirão danos precisamente aos países e às pessoas que são menos 
responsáveis pelas suas causas e estão menos preparados para fazer face às suas 
consequências, como os Países Menos Desenvolvidos e os Pequenos Estados Insulares em 
Desenvolvimento. As nações industrializadas, incluindo a UE, têm a responsabilidade 
histórica, presente e passada, bem como os meios financeiros e tecnológicos para tomar 
medidas eficazes para lutar contra as alterações climáticas.
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Alteração 37
Adina-Ioana Vălean

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 
antes da obtenção de um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas. 
Os Estados-Membros deverão assegurar 
que pelo menos 50% desses créditos sejam 
comprados aos Países Menos 
Desenvolvidos, de modo a promover a 
repartição geográfica equitativa dos 
projectos e contribuam para a obtenção de 
um futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas. Todos os projectos 
realizados em países terceiros deverão 
garantir a transferência de novas 
tecnologias com um baixo nível de 
emissão de carbono e obedecerão a 
critérios de elevada qualidade que 
garantam a sua adicionalidade e a sua 
integridade ambiental.

Or. en

Justificação

Uma quota para o montante dos créditos para projectos MDL (Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo) em países menos desenvolvidos (PMD) constitui um bom método 
para assegurar uma cobertura mais ampla e equitativa de MDL entre os países em 
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desenvolvimento. Os PMD dispõem de muito poucos projectos MDL, além de serem os mais 
vulneráveis e terem menor capacidade de adaptação às alterações climáticas.

Estudos recentes indicam que até um máximo de 40% dos projectos em curso no âmbito do 
MDL não são adicionais e que teriam de qualquer modo sido realizados. Por vezes, a sua 
integridade ambiental e o seu contributo para o desenvolvimento sustentável é discutível. Os 
projectos devem, por conseguinte, obedecer a normas que garantam a adicionalidade e a 
qualidade.

Alteração 38
Silvia-Adriana Ţicău

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 
antes da obtenção de um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas. 
Os Estados-Membros deverão assegurar 
que todas as empresas da União que 
desenvolvem projectos de redução de 
gases com efeito de estufa em países 
terceiros respeitem igualmente nos seus 
países os critérios de protecção ambiental, 
de bem-estar social e de promoção dos 
valores europeus. 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.
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Or. ro

Alteração 39
Nikolaos Vakalis

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 
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 e 
que os créditos não só cumpram rigorosos 
critérios ambientais e sociais, mas 
também critérios de adicionalidade que 
satisfaçam requisitos internacionais de 
qualidade como a norma "Gold 
Standard".

Or. el

Justificação

É necessário garantir que as compensações sejam adicionais e "genuínas", de modo a 
assegurar que a utilização dos créditos contribua, de facto, para a redução das emissões 
locais, permitindo ao mesmo tempo que os Estados-Membros mantenham um certo grau de 
flexibilidade nos seus esforços tendentes a contribuir para os objectivos globais da UE.
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Alteração 40
Gunnar Hökmark

Proposta de decisão
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A fim de nivelar as diferenças nos 
custos de redução das emissões com que 
diversos Estados-Membros se defrontam,
permitindo uma maior flexibilidade 
geográfica e melhorando 
simultaneamente a relação custo/eficácia 
global do compromisso total da 
Comunidade, os Estados-Membros 
deverão ter a possibilidade de transferir 
parte dos seus direitos de emissão de gases 
com efeito de estufa para outro Estado-
Membro. Essas transferências seriam 
reguladas através de um acordo bilateral 
e a transparência seria garantida 
mediante uma notificação à Comissão e a 
inscrição da referida transferência nos 
registos dos dois Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A proposta reforça a relação custo/eficácia da consecução do objectivo da UE, ao mesmo 
tempo que reconhece a necessidade de concentrar os esforços na redução interna das 
emissões no seio da UE, além de garantir que os divergentes custos de redução das emissões 
se tornem mais homogéneos.
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Alteração 41
Miloslav Ransdorf

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 durante 
esse período.

(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 qualquer 
Estado-Membro 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, correspondentes a tipos de 
projectos ("categorias de projecto") aceites 
por qualquer Estado-Membro durante esse 
período.

Or. en

Justificação

Em termos de alterações climáticas, é irrelevante que as medidas no domínio do clima sejam 
tomadas na UE ou noutro local. A acção a favor do clima é um desafio e uma 
responsabilidade à escala mundial. Assim, todos os países, sectores e emissões de gases com 
efeito de estufa devem ser integrados – tanto quanto possível – num único regime de medidas 
no domínio do clima, mesmo que não se chegue à solução ideal. Esta abordagem terá um 
efeito de atenuação nos níveis de emissão de CO2 e nos preços da energia, favorecendo assim 
a competitividade da indústria.
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Alteração 42
Satu Hassi

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 durante 
esse período.

(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 de energia renovável e 
de eficiência energética do lado da 
procura, excluindo os grandes projectos 
hidroeléctricos, 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 de energia renovável e de 
eficiência energética do lado da procura
("categorias de projecto"), excluindo os 
grandes projectos hidroeléctricos, aceites 
por todos os Estados-Membros durante 
esse período.

Or. en

Justificação

Seria incoerente permitir compensações em sectores industriais que são propensos às fugas 
de carbono. A aceitação de créditos resultantes de investimentos MDL nestes sectores 
poderia constituir de facto um incentivo financeiro que encoraje a fuga de carbono.
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Alteração 43
Satu Hassi

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 iniciados após o período de 2008 
a 2012 em países menos desenvolvidos, 
para tipos de projecto de energia renovável 
e de eficiência energética do lado da 
procura, excluindo os grandes projectos 
hidroeléctricos, 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.

Or. en

Justificação

Seria incoerente permitir compensações em sectores industriais que são propensos às fugas 
de carbono. A aceitação de créditos resultantes de investimentos MDL nestes sectores 
poderia constituir de facto um incentivo financeiro que encoraje a fuga de carbono.
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Alteração 44
Satu Hassi

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

A utilização de compensações CI deve estar subordinada a um acordo internacional global 
pós-2012. Manifestar vontade de celebrar acordos bilaterais que envolvam financiamento de 
projectos, mesmo estando atrasado o processo no âmbito da CQNUAC (Convenção Quadro 
das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas), poderá dificultar o objectivo de alcançar 
o acordo.
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Alteração 45
Miloslav Ransdorf

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Em termos de alterações climáticas, é irrelevante que as medidas no domínio do clima sejam 
tomadas na UE ou noutro local. A acção a favor do clima é um desafio e uma 
responsabilidade à escala mundial. Assim, todos os países, sectores e emissões de gases com 
efeito de estufa devem ser integrados – tanto quanto possível – num único regime de medidas 
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no domínio do clima, mesmo que não se chegue à solução ideal. Esta abordagem terá um 
efeito de atenuação nos níveis de emissão de CO2 e nos preços da energia, favorecendo assim 
a competitividade da indústria.

Alteração 46
Herbert Reul

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 10% das emissões de 
gases com efeito de estufa de cada 
Estado-Membro não abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CE no ano de 1990. Os 
Estados-Membros deverão ser autorizados 
a transferir para outros Estados-Membros a 
parte não utilizada dessa quantidade.

Or. de
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Justificação

1990 deve ser o ano de referência, uma vez que alguns Estados-Membros desenvolveram 
consideráveis esforços de redução entre 1990 e 2005. Os Estados-Membros necessitam de 
uma maior flexibilidade no cumprimento dos seus compromissos. 10% afigura-se, por 
conseguinte, um valor mais apropriado do que 3%, tanto mais que o local onde as poupanças 
são realizadas é irrelevante para o clima. É, todavia, de importância crucial para os 
investidores.

Alteração 47
Anni Podimata

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, eficiência 
energética, 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, 
contanto que, no mínimo, 50% dos 
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referidos projectos sejam realizados nos 
Países Menos Desenvolvidos e nos 
Pequenos Estados Insulares em 
Desenvolvimento.

Or. en

Alteração 48
Miloslav Ransdorf

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Em termos de alterações climáticas, é irrelevante que as medidas no domínio do clima sejam 
tomadas na UE ou noutro local. A acção a favor do clima é um desafio e uma 
responsabilidade à escala mundial. Assim, todos os países, sectores e emissões de gases com 
efeito de estufa devem ser integrados – tanto quanto possível – num único regime de medidas 
no domínio do clima, mesmo que não se chegue à solução ideal. Esta abordagem terá um 
efeito de atenuação nos níveis de emissão de CO2 e nos preços da energia, favorecendo assim 
a competitividade da indústria.

Alteração 49
Adina-Ioana Vălean

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os progressos obtidos na (15) Os progressos obtidos na 
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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 
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.

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 
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. A avaliação deverá 
igualmente incluir uma avaliação dos 
projectos MDL registados e/ou realizados 
pelos Estados-Membros, de modo a 
verificar se estão em conformidade com 
os critérios de qualidade definidos pela 
presente decisão.

Or. en

Justificação

É essencial que a UE também verifique eficazmente se os critérios de qualidade definidos 
para os projectos MDL propostos na presente decisão são respeitados e seguidos pelos 
Estados-Membros. O cumprimento destas normas daria lugar a projectos MDL de melhor 
qualidade.

Alteração 50
Satu Hassi

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 

(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 
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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 
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.

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 
Quioto. Estes relatórios deverão incluir 
projecções sobre as reduções dos gases 
com efeito de estufa resultantes das 
medidas previstas em todos os principais 
sectores para alcançar os objectivos de 
redução de 2050. 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. No âmbito 
desta avaliação semestral, a Comissão 
deverá avaliar os progressos realizados 
para garantir que as diferentes políticas 
comunitárias (por exemplo, nos domínios 
da agricultura, das normas aplicáveis aos 
produtos, das políticas estruturais e da 
investigação) contribuam para o esforço 
de redução das emissões de gases com 
efeito de estufa e apresentar um relatório 
sobre os mesmos.

Or. en

Alteração 51
András Gyürk

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

(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 as 
alterações registadas nas emissões de 
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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.

gases com efeito de estufa entre o ano de 
referência fixado para os Estados-
Membros no Protocolo de Quioto e o final 
do primeiro período de contabilização, o 
princípio da solidariedade, a necessidade 
de crescimento económico sustentável em 
toda a Comunidade e o princípio das 
responsabilidades comuns mas 
diferenciadas. 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.

Or. hu

Justificação

As normas internas da União Europeia devem igualmente reflectir os princípios básicos e os 
compromissos que subscreveu enquanto participante no Processo de Quioto. Os resultados 
obtidos até agora pelos Estados-Membros devem ser tidos em consideração aquando do 
estabelecimento dos futuros objectivos, se quisermos que a política da UE no domínio da 
protecção do clima continue a ser credível.

Alteração 52
Nikolaos Vakalis

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 

(17) Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas, a Comissão apresentará uma 
proposta ao Parlamento Europeu e ao
Conselho relativa ao ajustamento dos 
limites de emissões dos Estados-Membros 
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 
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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.

da solidariedade entre Estados-Membros e 
a necessidade de crescimento económico 
sustentável em toda a Comunidade. A 
proposta especificará 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.

Or. el

Justificação

O ajustamento dos limites de emissões dos Estados-Membros não deve ser automático após a 
conclusão de um acordo internacional, de modo a garantir que as respectivas disposições 
possam ser tomadas em consideração.

Alteração 53
Satu Hassi

Proposta de decisão
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A fim de garantir a sua eficácia, a 
presente decisão deverá prever um 
mecanismo mediante o qual um Estado-
Membro que ultrapasse o seu objectivo 
anual de emissão de gases com efeito de 
estufa esteja sujeito a uma multa 
equivalente à aplicável às instalações 
contempladas na Directiva 2003/87/CE, 
bem como à correspondente dedução de 
uma quantidade equivalente de CO2 do 
posterior leilão de licenças ao abrigo da 
referida Directiva. As eventuais receitas 
dessas multas deverão ser afectadas a um 
fundo comunitário destinado a financiar 
medidas de atenuação das alterações 
climáticas.

Or. en
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Justificação

Ao abrigo do regime de comércio de emissões, as empresas que não cumpram os objectivos 
estabelecidos, deverão pagar uma multa e devolver licenças (compradas no mercado ou no 
leilão de licenças de emissão, a menos que disponham de atribuições remanescentes a título 
gratuito). A presente proposta cria um regime de cumprimento semelhante para as emissões 
dos Estados-Membros ao abrigo da presente decisão.

Alteração 54
Nikolaos Vakalis

Proposta de decisão
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As medidas necessárias à aplicação da 
presente directiva deverão ser adoptadas 
em conformidade com a Decisão 
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho 
de 1999, que fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão. Em particular, deverá ser 
atribuída à Comissão competência para 
adoptar, após a conclusão de um acordo 
internacional, medidas para ajustamento 
dos limites de emissões dos Estados-
Membros e medidas para a utilização de 
tipos adicionais de créditos de projectos 
em conformidade com esse acordo, bem 
como as medidas necessárias para o
controlo das operações realizadas ao abrigo 
da presente decisão. Dado que se trata de 
medidas de âmbito geral concebidas para 
alterar elementos não essenciais da 
presente decisão e para a complementar 
através do aditamento ou da alteração de 
elementos não essenciais, deverão ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

(19) As medidas necessárias à aplicação da
presente directiva deverão ser adoptadas 
em conformidade com a Decisão 
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho 
de 1999, que fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão. Em particular, deverá ser 
atribuída à Comissão competência para 
proceder ao controlo das operações 
realizadas ao abrigo da presente decisão. 
Dado que se trata de medidas de âmbito 
geral concebidas para alterar elementos não 
essenciais da presente decisão e para a 
complementar através do aditamento ou da 
alteração de elementos não essenciais, 
deverão ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

Or. el
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Justificação

O ajustamento dos limites de emissões dos Estados-Membros não deve ser automático após a 
conclusão de um acordo internacional, de modo a garantir que as respectivas disposições 
detalhadas possam ser tomadas em consideração.

Alteração 55
Satu Hassi

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 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. As emissões 
provenientes do transporte marítimo 
internacional estão abrangidas, a menos 
que e até que tenham sido incluídas no 
âmbito de aplicação da Directiva 
2003/87/CE ou de qualquer outro 
instrumento jurídico comunitário 
destinado a reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa provenientes do 
transporte marítimo internacional.

Or. en
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Alteração 56
András Gyürk

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

O essencial do artigo mantém-se inalterado; é suprimida a referência à limitação às emissões 
não abrangidas pelo RCLE.

Alteração 57
Dragoş Florin David

Proposta de decisão
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da presente decisão, são 
aplicáveis as definições estabelecidas no 
artigo 3.º da Directiva 2003/87/CE.

Para efeitos da presente decisão, são 
aplicáveis as definições pertinentes
estabelecidas no artigo 3.º 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 

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 
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em termos de equivalente dióxido de 
carbono, provenientes de fontes 
determinadas ao abrigo da Directiva 
2003/87/CE.

em termos de equivalente dióxido de 
carbono, provenientes de fontes 
determinadas em conformidade com as 
metodologias aplicáveis às emissões 
provenientes de fontes e remoções por 
sumidouros reguladas pelo Protocolo de 
Quioto.

Or. en

Alteração 58
András Gyürk

Proposta de decisão
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da presente decisão, são 
aplicáveis as definições estabelecidas no 
artigo 3.º da Directiva 2003/87/CE.

Para efeitos da presente decisão, são 
aplicáveis as definições estabelecidas no 
artigo 3.º 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 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.

Or. hu

Justificação

A directiva mencionada não abrange importantes sectores responsáveis pela maior parte das 
emissões nacionais. Dado que o presente projecto de instrumento não enumera as funções 
dos diferentes sectores e visa reduzir as emissões não previstas na referida legislação, não há 
qualquer razão para definir as fontes.
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Alteração 59
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da presente decisão, são 
aplicáveis as definições estabelecidas no 
artigo 3.º da Directiva 2003/87/CE.

Para efeitos da presente decisão, são 
aplicáveis as definições pertinentes
estabelecidas no artigo 3.º da Directiva 
2003/87/CE.

Or. ro

Alteração 60
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

-1. A Comunidade Europeia deve limitar, 
até 2020, as suas emissões de gases com 
efeito de estufa em pelo menos 30% 
relativamente aos níveis de 1990.
Para efeitos da presente decisão, as 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes de fontes não abrangidas 
pela Directiva 2003/87/CE deverão ser 
reduzidas em conformidade. 
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 devem ser calculados pela 
Comissão.

Or. en
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Justificação

O Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas declarou claramente que os países 
industrializados devem reduzir as suas emissões, a nível interno, em pelo menos 25% -40%,
de modo a existirem boas probabilidades de se poder evitar um aquecimento global de 2 
graus Celsius. Este intervalo de variação foi aprovado pela UE no âmbito das negociações 
das Nações Unidas em Bali no ano passado.

Alteração 61
András Gyürk

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

A partilha de esforços deverá basear-se num valor-limite nacional aplicável às emissões de 
gases com efeito de estufa provenientes de todas as fontes, incluindo os sectores abrangidos 
pelo RCLE. 
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Alteração 62
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 de acordo com um montante 
fixado para esse Estado-Membro, tomando 
1990 como ano de referência.

Or. pl

Justificação

1990 é o primeiro ano aplicável para o cálculo das reduções de emissões de CO2 nos países 
signatários do Protocolo de Quioto.

Alteração 63
Adina-Ioana Vălean

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 

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 
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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.

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 
1990.

Or. en

Justificação

Tomar 1990 como ano de referência é essencial para garantir uma maior equidade entre os 
Estados-Membros e reconhecer os esforços já desenvolvidos por alguns Estados-Membros no 
passado, que reduziram significativamente as suas emissões entre 1990 e 2005. Além disso, 
estaria também em consonância com as recomendações do Conselho Europeu, que apelou a 
que, no âmbito do novo regime de partilha de esforços, se reconhecessem e tomassem em 
consideração os progressos já realizados pelos Estados-Membros. 1990 é utilizado como o 
ano de referência não só no âmbito do Protocolo de Quioto, mas também pela UE aquando 
do estabelecimento dos seus objectivos de redução das emissões.

Alteração 64
Anni Podimata

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 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
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Alteração 65
Fiona Hall

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 
cumprimento das obrigações previstas no 
presente artigo, a menos que seja 
garantida uma redução global de pelo 
menos 30% das emissões nacionais de 
gases com efeito de estufa na 
Comunidade.

Or. en

Justificação

Considerando que poderá ser possível a continuação da utilização dos mecanismos externos 
aperfeiçoados após a conclusão do acordo internacional pós-2012, estes créditos não devem
ser utilizados para diluir os necessários esforços de redução das emissões a nível nacional 
por parte da UE.

Alteração 66
András Gyürk

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2

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 

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
artigo 4.º, cada Estado-Membro limitará
anualmente as emissões de gases com 
efeito de estufa de uma forma linear, a fim 
de assegurar que as emissões não 
ultrapassem o nível máximo estabelecido 
para esse Estado-Membro em 2020, 
conforme indicado no anexo. No que se 
refere à definição do ponto de partida 
para esta limitação linear, cada Estado-
Membro poderá escolher entre as duas 
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Directiva 2003/87/CE e da Decisão 
280/2004/CE. 

opções seguintes:

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
artigo 4.º, cada Estado-Membro deve
limitar 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.

- ou o objectivo definido 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 Decisão 280/2004/CE.

Or. en

Justificação

O essencial dos dois parágrafos mantém-se inalterado, sendo contudo suprimidas as 
referências à limitação às emissões não abrangidas pelo RCLE. A limitação linear basear-se-
ia nos compromissos de Quioto como ponto de partida. No entanto, uma vez que a utilização 
dos créditos dos mecanismos flexíveis no cumprimento dos compromissos de Quioto mudarão 
muito provavelmente no período pós-Quioto (ou seja, depois de 2012), é necessário preservar 
a possibilidade de escolher a média dos anos 2008-2010.

Alteração 67
Dragoş Florin David

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2

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 

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 
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2008, 2009 e 2010, conforme comunicadas 
e verificadas nos termos da Directiva
2003/87/CE e da Decisão 280/2004/CE.

2008, 2009 e 2010, conforme comunicadas 
e verificadas nos termos da Directiva 
2003/87/CE e comunicadas nos termos da 
Decisão 280/2004/CE.

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
artigo 4.º, cada Estado-Membro deve 
limitar 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 deve 
limitar 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. en

Alteração 68
Silvia-Adriana Ţicău

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.

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 declaradas nos termos da
Decisão 280/2004/CE.

Or. ro
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Alteração 69
Herbert Reul

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 deve 
limitar 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.

Suprimido

Or. de

Justificação

A redução linear não leva em conta a pressão e a evolução tecnológicas, que não se 
processam de uma forma linear. Além disso, aplica-se o princípio da subsidiariedade. O 
objectivo deve ser o factor decisivo.

Alteração 70
Silvia-Adriana Ţicău

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 deve 
limitar 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 deve 
limitar 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. ro
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Justificação

A fim de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, é necessário investir em 
tecnologias não poluentes e eficientes do ponto de vista energético: todos os Estados-
Membros deverão ter a possibilidade de utilizar essas tecnologias com base num plano de 
investimentos com indicadores mensuráveis e um modelo não linear que, no final do período 
de investimento, possa atingir o mesmo nível de emissões que o modelo linear proposto pela 
Comissão.

Alteração 71
Alyn Smith

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Na aplicação do n.º 2, os Estados-
Membros devem garantir que a limitação 
das suas emissões de gases com efeito de 
estufa tenha em consideração os 
condicionalismos específicos dos 
territórios afectados por desvantagens 
geográficas e demográficas permanentes 
e graves.

Or. en

Justificação

A partilha de encargos deverá reflectir os objectivos da Comunidade em matéria de coesão 
económica, social e territorial.

Alteração 72
Herbert Reul

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 

3. Nos anos de 2013 a 2019, os Estados-
Membros podem transferir do ano seguinte 
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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.

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 ou 
transferi-las para outro Estado-Membro, 
que poderá utilizar a quantidade 
transferida para cumprir o seu limite de 
emissões de gases com efeito de estufa no 
ano em que as reduções de emissões 
excedentárias foram geradas.

Or. de

Justificação

Ver as correspondentes justificações das alterações aos considerandos.

Alteração 73
Fiona Hall

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 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.

Or. en
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Justificação

Para vários Estados-Membros, uma transferência de 2% representaria uma parte importante 
da sua obrigação de redução e poderia, por conseguinte, comprometer uma redução 
verdadeiramente linear. Se, em vez disso, se utilizar 1% como quantidade máxima, é maior a 
certeza de que, efectivamente, as emissões dos Estados-Membros terão uma trajectória 
descendente.

Alteração 74
Fiona Hall

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 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 do 
ano anterior por um factor adicional 
obrigatório de 1,3 de redução das 
alterações climáticas. 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 das 
reduções de emissões, as sanções, por si só, não são suficientes. A Comissão deverá aplicar o 
mesmo factor de recuperação de 1,3, que também é utilizado no mecanismo de cumprimento 
do Protocolo de Quioto.
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Alteração 75
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

N.º 3-A (novo)
3-A. Os Estados-Membros assegurarão
que, para o período de 2008-2012, em 
conformidade com o Protocolo de Quioto, 
ou, no caso de a assinatura da nova 
convenção internacional sobre alterações
climáticas ser retardada, e até à sua 
entrada em vigor, as reduções de emissões 
obtidas em resultado das actividades de 
projectos previstas no artigo 17.º do 
Protocolo de Quioto e, em conformidade 
com o artigo 3.º do Protocolo de Quioto, 
as quotas transferidas de outro Estado-
Membro no âmbito das quotas anuais de 
emissões que não tenham sido utilizadas
sejam complementares às medidas 
nacionais adoptadas pelos Estados-
Membros.

Or. hu

Justificação

O Protocolo de Quioto estabelece que os mecanismos de flexibilidade devem ser 
complementares a importantes medidas nacionais. Justifica-se especificar o carácter 
complementar das medidas de flexibilidade na decisão, de modo a evitar situações em que os 
Estados-Membros possam não ser capazes de cumprir as obrigações que ulteriormente 
entrem em vigor.
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Alteração 76
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. As emissões de gases com efeito de 
estufa da Comunidade provenientes de 
sectores não abrangidos pela Directiva 
2003/87/CE devem 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 de redução 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 deverão sofrer uma redução de 80% até 2050.
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Alteração 77
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

3-C. A fim de garantir a concretização do 
potencial de redução do consumo de 
energia na UE em 20% até 2020, o 
objectivo indicativo do Plano de Acção 
para a Eficiência Energética: Concretizar 
o Potencial (COM(2006)0545) passará a 
ser obrigatório para os Estados-Membros 
da UE. 
A Comissão Europeia proporá medidas 
para este efeito o mais tardar até 2009.

Or. en

Justificação

A conservação da energia é a forma de fazer face ao problema das alterações climáticas que 
apresenta uma melhor relação custo/eficácia. Todavia, o objectivo fixado pela UE em termos 
de eficiência é o único objectivo para 2020 que não é juridicamente vinculativo. A 
consecução do potencial da Europa no sector deve ser um objectivo primordial como 
primeiro passo no sentido de uma atmosfera estável, da salvaguarda dos interesses da 
economia da EU e do bem-estar dos seus cidadãos. Converter o objectivo da eficiência 
energética num objectivo juridicamente vinculativo é a única forma de garantir a consecução 
dessa meta.

Alteração 78
Gunnar Hökmark

Proposta de decisão
Artigo 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 
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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

Alteração 79
Dragoş Florin David

Proposta de decisão
Artigo 4 – Título

Texto da Comissão Alteração

Utilização de créditos de actividades de 
projectos

Utilização de créditos de actividades de 
projectos e transferência de reduções de 
emissões excedentárias nacionais

Or. en

Alteração 80
Miloslav Ransdorf

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – alíneas a) a c)

Texto da Comissão Alteração

a) Reduções Certificadas de Emissões 
(RCE) e Unidades de Redução de 
Emissões (URE) emitidas relativamente a 
reduções de emissões até 31 de Dezembro 
de 2012 no âmbito de tipos de projectos 
aceites por todos os Estados-Membros nos 
termos da Directiva 2003/87/CE durante o 
período de 2008 a 2012.

(a) Reduções Certificadas de Emissões 
(RCE) e Unidades de Redução de 
Emissões (URE) emitidas relativamente a 
reduções de emissões até 31 de Dezembro 
de 2012 no âmbito de tipos de projectos 
aceites por qualquer Estado-Membro nos 
termos da Directiva 2003/87/CE durante o 
período de 2008 a 2012.

b) RCE emitidas relativamente a reduções 
de emissões a partir de 1 de Janeiro 
de 2013 no âmbito de projectos registados 
no período de 2008 a 2012, cujo tipo de 
projecto foi aceite por todos os Estados-

b) RCE emitidas relativamente a reduções 
de emissões a partir de 1 de Janeiro 
de 2013, cujo tipo de projecto foi aceite por 
qualquer Estado-Membro nos termos da 
Directiva 2003/87/CE durante o período de 
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Membros nos termos da Directiva 
2003/87/CE durante o período de 2008 a 
2012.

2008 a 2012.

c) RCE emitidas relativamente a reduções 
de emissões obtidas em projectos 
executados em países menos 
desenvolvidos, cujo tipo de projecto foi 
aceite por todos os Estados-Membros nos 
termos da Directiva 2003/87/CE durante o 
período de 2008 a 2012, até esses países 
ratificarem um acordo com a 
Comunidade ou até 2020, conforme o que 
ocorrer primeiro.

Or. en

Justificação

Em termos de alterações climáticas, é irrelevante que as medidas no domínio do clima sejam 
tomadas na UE ou noutro local. A acção a favor do clima é um desafio e uma 
responsabilidade à escala mundial. Assim, todos os países, sectores e emissões de gases com 
efeito de estufa devem ser integrados – tanto quanto possível – num único regime de medidas 
no domínio do clima, mesmo que não se chegue à solução ideal. Esta abordagem terá um 
efeito de atenuação nos níveis de emissão de CO2 e nos preços da energia, favorecendo assim 
a competitividade da indústria.

Alteração 81
Dragoş Florin David

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Reduções Certificadas de Emissões 
(RCE) e Unidades de Redução de 
Emissões (URE) emitidas relativamente a 
reduções de emissões até 31 de Dezembro 
de 2012 no âmbito de tipos de projectos 
aceites por todos os Estados Membros nos 
termos da Directiva 2003/87/CE durante o 
período de 2008 a 2012.

a) Reduções Certificadas de Emissões 
(RCE) e Unidades de Redução de 
Emissões (URE) emitidas relativamente a 
reduções de emissões até 31 de Dezembro 
de 2012.

Or. en
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Alteração 82
Satu Hassi

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Reduções Certificadas de Emissões 
(RCE) e Unidades de Redução de 
Emissões (URE) emitidas relativamente a 
reduções de emissões até 31 de Dezembro 
de 2012 no âmbito de tipos de projectos 
aceites por todos os Estados Membros nos 
termos da Directiva 2003/87/CE durante o 
período de 2008 a 2012.

a) Reduções Certificadas de Emissões 
(RCE) e Unidades de Redução de 
Emissões (URE) emitidas relativamente a 
reduções de emissões até 31 de Dezembro 
de 2012 no âmbito de tipos de projectos de 
energia renovável e de eficiência 
energética do lado da procura aceites por 
todos os Estados-Membros nos termos da 
Directiva 2003/87/CE durante o período de 
2008 a 2012, excluindo as RCE dos 
grandes projectos hidroeléctricos.

Or. en

Justificação

Seria incoerente permitir compensações em sectores industriais que são propensos às fugas 
de carbono. A aceitação de créditos resultantes de investimentos MDL nestes sectores 
poderia constituir de facto um incentivo financeiro que encoraje a fuga de carbono. Os 
projectos de energia renovável e de eficiência energética do lado da procura não são 
susceptíveis de representar as actividades industriais exportadoras da UE.

Alteração 83
Dragoş Florin David

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) RCE emitidas relativamente a reduções 
de emissões a partir de 1 de Janeiro de 
2013 no âmbito de projectos registados no 
período de 2008 a 2012, cujo tipo de 
projecto foi aceite por todos os Estados-

b) RCE emitidas relativamente a reduções 
de emissões a partir de 1 de Janeiro de 
2013 no âmbito de projectos registados no 
período de 2008 a 2012.

Adlib Express Watermark



AM\732191PT.doc 55/78 PE409.501v01-00

Tradução externa/JP

PT

Membros nos termos da Directiva 
2003/87/CE durante o período de 2008 a 
2012.

Or. en

Alteração 84
Satu Hassi

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) RCE emitidas relativamente a reduções 
de emissões a partir de 1 de Janeiro de 
2013 no âmbito de projectos registados no 
período de 2008 a 2012, cujo tipo de 
projecto foi aceite por todos os Estados-
Membros nos termos da Directiva 
2003/87/CE durante o período de 2008 a 
2012.

b) RCE emitidas relativamente a reduções 
de emissões a partir de 1 de Janeiro 
de 2013 no âmbito de projectos registados 
no período de 2008 a 2012, cujo tipo de 
projecto de energia renovável e de 
eficiência energética do lado da procura 
foi aceite por todos os Estados-Membros 
nos termos da Directiva 2003/87/CE 
durante o período de 2008 a 2012, 
excluindo as RCE dos grandes projectos 
hidroeléctricos.

Or. en

Justificação

Seria incoerente permitir compensações em sectores industriais que são propensos às fugas 
de carbono. A aceitação de créditos resultantes de investimentos MDL nestes sectores 
poderia constituir de facto um incentivo financeiro que encoraje a fuga de carbono. Os 
projectos de energia renovável e de eficiência energética do lado da procura não são 
susceptíveis de representar as actividades industriais exportadoras da UE.
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Alteração 85
Satu Hassi

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) RCE emitidas relativamente a reduções 
de emissões obtidas em projectos 
executados em países menos 
desenvolvidos, cujo tipo de projecto foi 
aceite por todos os Estados-Membros nos 
termos da Directiva 2003/87/CE durante o 
período de 2008 a 2012, até esses países 
ratificarem um acordo com a Comunidade 
ou até 2020, conforme o que ocorrer 
primeiro.

c) RCE emitidas relativamente a reduções 
de emissões obtidas em projectos de 
energia renovável e de eficiência 
energética do lado da procura executados 
em países menos desenvolvidos, cujo tipo 
de projecto foi aceite por todos os Estados-
Membros nos termos da Directiva 
2003/87/CE durante o período de 2008 a 
2012, excluindo as RCE dos grandes 
projectos hidroeléctricos, até esses países 
ratificarem um acordo com a Comunidade 
ou até 2020, conforme o que ocorrer 
primeiro.

Or. en

Justificação

Seria incoerente permitir compensações em sectores industriais que são propensos às fugas 
de carbono. A aceitação de créditos resultantes de investimentos MDL nestes sectores 
poderia constituir de facto um incentivo financeiro que encoraje a fuga de carbono. Os 
projectos de energia renovável e de eficiência energética do lado da procura não são 
susceptíveis de representar as actividades industriais exportadoras da UE.

Alteração 86
Dragoş Florin David

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) RCE emitidas relativamente a reduções 
de emissões obtidas em projectos 
executados em países menos 
desenvolvidos, cujo tipo de projecto foi 
aceite por todos os Estados-Membros nos 

c) RCE emitidas relativamente a reduções 
de emissões obtidas em projectos 
executados em países menos desenvolvidos 
durante o período de 2008 a 2012, até esses 
países ratificarem um acordo com a 
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termos da Directiva 2003/87/CE durante o 
período de 2008 a 2012, até esses países 
ratificarem um acordo com a Comunidade 
ou até 2020, conforme o que ocorrer 
primeiro.

Comunidade ou até 2020, conforme o que 
ocorrer primeiro.

Or. en

Alteração 87
Nikolaos Vakalis

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as suas políticas de compra desses créditos 
promovam a repartição geográfica 
equitativa dos projectos e a obtenção de um 
futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as suas políticas de compra desses créditos 
promovam a repartição geográfica 
equitativa dos projectos e a obtenção de um 
futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas e que os créditos não 
só cumpram rigorosos critérios 
ambientais e sociais, mas também 
critérios de adicionalidade que satisfaçam 
requisitos internacionais de qualidade
como a norma "Gold Standard".

Or. el

Justificação

É necessário garantir que as compensações sejam adicionais e "genuínas", de modo a 
assegurar que a utilização dos créditos contribua, de facto, para a redução das emissões 
locais, permitindo ao mesmo tempo que os Estados-Membros mantenham um certo grau de 
flexibilidade nos seus esforços tendentes a contribuir para os objectivos globais da UE.
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Alteração 88
Anni Podimata

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros assegurarão que as 
suas políticas de compra desses créditos 
promovam a repartição geográfica 
equitativa dos projectos e a obtenção de um 
futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas.

Os Estados-Membros assegurarão que pelo 
menos 50% desses créditos sejam 
comprados aos Países Menos 
Desenvolvidos e aos Pequenos Estados 
Insulares em Desenvolvimento, de modo a 
promover a repartição geográfica 
equitativa dos projectos e a obtenção de um 
futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas.

Or. en

Alteração 89
Dragoş Florin David

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros assegurarão que as 
suas políticas de compra desses créditos 
promovam a repartição geográfica 
equitativa dos projectos e a 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 a obtenção de um 
futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas.

Or. en
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Alteração 90
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros assegurarão que as 
suas políticas de compra desses créditos 
promovam a repartição geográfica 
equitativa dos projectos e a obtenção de um 
futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas.

Os Estados-Membros terão que assegurar 
que as suas políticas de compra desses 
créditos promovam a repartição geográfica 
equitativa dos projectos e a obtenção de um 
futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas.

Or. ro

Justificação

A presente alteração visa uma maior clareza e precisão.

Alteração 91
Miloslav Ransdorf

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma vez obtido um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
os Estados-Membros apenas podem 
utilizar RCE de países terceiros que 
tenham ratificado esse acordo.

Suprimido

Or. en

Justificação

Em termos de alterações climáticas, é irrelevante que as medidas no domínio do clima sejam 
tomadas na UE ou noutro local. A acção a favor do clima é um desafio e uma 
responsabilidade à escala mundial. Assim, todos os países, sectores e emissões de gases com 
efeito de estufa devem ser integrados – tanto quanto possível – num único regime de medidas 
no domínio do clima, mesmo que não se chegue à solução ideal. Esta abordagem terá um 
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efeito de atenuação nos níveis de emissão de CO2 e nos preços da energia, favorecendo assim 
a competitividade da indústria.

Alteração 92
Dragoş Florin David

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma vez obtido um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
os Estados-Membros apenas podem utilizar 
RCE de países terceiros que tenham 
ratificado esse acordo.

3. Uma vez obtido um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
os Estados-Membros apenas podem utilizar 
RCE e URE de países terceiros que tenham 
ratificado esse acordo.

Or. en

Alteração 93
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma vez obtido um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
os Estados-Membros apenas podem utilizar 
RCE de países terceiros que tenham 
ratificado esse acordo.

3. Uma vez obtido um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
os Estados-Membros apenas podem utilizar 
RCE e unidades de redução de emissões
(URE) de países terceiros que tenham 
ratificado esse acordo.

Or. ro

Justificação

As URE devem ser tidas em consideração nos cálculos, tal como as REC.
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Alteração 94
Miloslav Ransdorf

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A utilização anual de créditos por cada 
Estado-Membro ao abrigo dos n.ºs 1, 2 e 3 
não deve ser superior a uma quantidade 
igual a 3% das emissões de gases com
efeito de estufa desse Estado-Membro não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE em 
2005.

Suprimido

Cada Estado-Membro pode transferir 
para outro Estado-Membro a parte não 
utilizada dessa quantidade.

Or. en

Justificação

Em termos de alterações climáticas, é irrelevante que as medidas no domínio do clima sejam 
tomadas na UE ou noutro local. A acção a favor do clima é um desafio e uma 
responsabilidade à escala mundial. Assim, todos os países, sectores e emissões de gases com 
efeito de estufa devem ser integrados – tanto quanto possível – num único regime de medidas 
no domínio do clima, mesmo que não se chegue à solução ideal. Esta abordagem terá um 
efeito de atenuação nos níveis de emissão de CO2 e nos preços da energia, favorecendo assim 
a competitividade da indústria.

Alteração 95
Herbert Reul

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A utilização anual de créditos por cada 
Estado-Membro ao abrigo dos n.ºs 1, 2 e 3 
não deve ser superior a uma quantidade 
igual a 3% das emissões de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro não 

4. A utilização anual de créditos por cada 
Estado-Membro ao abrigo dos n.ºs 1, 2 e 3 
não deve ser superior a uma quantidade 
igual a 10% das emissões de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro não 
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abrangidas pela Directiva 2003/87/CE em 
2005.

abrangidas pela Directiva 2003/87/CE em 
1990.

Or. de

Justificação

Ver a correspondente justificação da alteração ao considerando 13.

Alteração 96
Robert Goebbels

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A utilização anual de créditos por cada 
Estado-Membro ao abrigo dos n.ºs 1, 2 e 3 
não deve ser superior a uma quantidade 
igual a 3% das emissões de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE em 
2005.

4. A utilização anual de créditos por cada 
Estado-Membro ao abrigo dos n.ºs 1, 2 e 3 
não deve ser superior a uma quantidade 
igual a 4% das emissões de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE em 
2005.

Or. fr

Justificação

Por coerência com a alteração 5 (ao considerando 13).

Alteração 97
Adina-Ioana Vălean

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A utilização anual de créditos por cada 
Estado-Membro ao abrigo dos n.ºs 1, 2 e 3 
não deve ser superior a uma quantidade 

4. A utilização anual de créditos por cada 
Estado-Membro ao abrigo dos n.ºs 1, 2 e 3 
não deve ser superior a uma quantidade 
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igual a 3% das emissões de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE em 
2005. Cada Estado-Membro pode transferir 
para outro Estado-Membro a parte não 
utilizada dessa quantidade.

igual a 3% das emissões de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE em 
1990. Cada Estado-Membro pode transferir 
para outro Estado-Membro a parte não 
utilizada dessa quantidade.

Or. en

Justificação

Tomar 1990 como ano de referência é essencial para garantir uma maior equidade entre os 
Estados-Membros e reconhecer os esforços já desenvolvidos por alguns Estados-Membros no 
passado, que reduziram significativamente as suas emissões entre 1990 e 2005. Além disso, 
estaria também em consonância com as recomendações do Conselho Europeu, que apelou a 
que, no âmbito do novo regime de partilha de esforços, se reconhecessem e tomassem em 
consideração os progressos já realizados pelos Estados-Membros. 1990 é utilizado como o 
ano de referência não só no âmbito do Protocolo de Quioto, mas também pela UE aquando 
do estabelecimento dos seus objectivos de redução das emissões.

Alteração 98
Robert Goebbels

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro pode transferir para 
outro Estado-Membro a parte não utilizada 
dessa quantidade.

Cada Estado-Membro pode transferir para 
outro Estado-Membro a parte não utilizada 
dessa quantidade, ou transferi-la para o 
ano seguinte. Nos Estados-Membros 
afectados por um trânsito internacional 
rodoviário significativo, a utilização anual 
de créditos poderá ser duplicada. A 
Comissão deve propor regras objectivas
para determinar a partir de que nível de
trânsito internacional rodoviário estes 
créditos adicionais podem ser utilizados 
pelos Estados-Membros em causa. Estas 
regras devem ser acordadas nos termos do 
n.º 2 do artigo 9.º.

Or. fr
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Justificação

Alguns Estados-Membros têm de suportar um tráfego internacional rodoviário muito intenso, 
o que se traduz num aumento das emissões de CO2 a nível nacional: no entanto, o princípio 
da liberdade de circulação não lhes deixa qualquer alternativa. Estes Estados-Membros 
devem ter a opção de poderem compensar essas emissões geradas pelos camiões e
automóveis em trânsito através da compra de créditos adicionais.

Alteração 99
Adina-Ioana Vălean

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros utilizarão 
apenas créditos de projectos de energias 
renováveis e de eficiência na utilização 
final que obedeçam a critérios de elevada 
qualidade, garantindo a adicionalidade 
dos projectos, assim como o seu 
contributo para o desenvolvimento 
sustentável. Os critérios de qualidade 
deverão obedecer, pelo menos, à norma 
"Gold Standard" ou equivalente. Só 
deverão ser permitidos os créditos de 
projectos hidroeléctricos inferiores a 10 
MW e apenas se obedecerem aos critérios 
da Comissão Mundial das Barragens.

Or. en

Justificação

A Gold Standard pode ser utilizada como uma norma de qualidade para os MDL, já que se 
trata de uma avaliação independente, transparente e internacionalmente reconhecida, em 
termos organizacionais, de projectos "de elevada qualidade". A norma limita-se aos 
projectos de energias renováveis e de eficiência na utilização final e requer que estes 
projectos sigam uma interpretação conservadora do teste de adicionalidade da CQNUAC.

Dado que os grandes projectos hidroeléctricos implicam, muitas vezes, impactos sociais e 
ambientais devastadores, os critérios propostos pela Comissão Mundial das Barragens 
devem ser utilizados para prevenir esses impactos.
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Alteração 100
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros utilizarão 
apenas créditos de projectos de energias 
renováveis e de eficiência na utilização 
final que obedeçam a critérios de elevada 
qualidade, garantindo a adicionalidade
dos projectos, assim como o seu 
contributo para o desenvolvimento 
sustentável. Os critérios de qualidade 
deverão obedecer, pelo menos, à norma 
"Gold Standard" ou equivalente. Só 
deverão ser permitidos os créditos de 
projectos hidroeléctricos inferiores a 10 
MW e apenas se obedecerem aos critérios 
da Comissão Mundial das Barragens.

Or. en

Justificação

A Gold Standard é uma avaliação independente, transparente e internacionalmente 
reconhecida, em termos organizacionais, de projectos "de elevada qualidade". A norma 
limita-se aos projectos de energias renováveis e de eficiência na utilização final e requer que 
estes projectos sigam uma interpretação conservadora do teste de adicionalidade da 
CQNUAC. Requer igualmente provas fornecidas por um organismo terceiro independente,
acreditado junto da CQNUAC, de que o projecto dá um verdadeiro contributo para o 
desenvolvimento sustentável, incluindo a prestação de benefícios sociais.
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Alteração 101
Adina-Ioana Vălean

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem comunicar 
as suas emissões anuais provenientes de 
fontes não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE, bem como quaisquer 
transferências de emissões excedentárias 
realizadas ou recebidas em conformidade 
com os n.ºs 3 e 3-A do artigo 3.° e a 
utilização de créditos em conformidade 
com o estabelecido no artigo 4.°, até 31 de
Março do ano seguinte.
Serão conferidos poderes à Comissão 
para alterar os requisitos de vigilância e 
comunicação estabelecidos na Decisão 
280/2004/CE, à luz da experiência 
adquirida na aplicação da presente 
Decisão. A Comissão analisará os 
relatórios antes do final do mês de Abril 
subsequente ao mês em que os relatórios 
devem ser apresentados.

Or. en

Justificação

Terá de existir, anual e atempadamente, em todos os Estados-Membros, uma vigilância, 
comunicação e verificação sólidas e independentes. Este importante aspecto não está 
claramente especificado na proposta da Comissão, pelo que deverá ser tornado mais 
explícito. É necessária uma comunicação anual e atempada para garantir reduções anuais de 
emissões. A Decisão deverá permitir à Comissão avaliar de forma atempada o cumprimento 
da Decisão por parte dos Estados-Membros. Por conseguinte, é necessário que a 
comunicação rigorosa e atempada dos dados seja tornada obrigatória.
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Alteração 102
Fiona Hall

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

De dois em dois anos, com início nas 
emissões comunicadas relativamente ao 
ano de 2013, a avaliação deve também 
incluir os progressos previstos da 
Comunidade e dos seus Estados-Membros 
no sentido do cumprimento dos seus 
compromissos ao abrigo da presente 
decisão. Os Estados-Membros devem 
apresentar uma actualização dos seus 
progressos previstos até 1 de Julho de 
2016.

Todos os anos, com início nas emissões 
comunicadas relativamente ao ano de 
2013, a avaliação deve também incluir os 
progressos previstos da Comunidade e dos 
seus Estados-Membros no sentido do 
cumprimento dos seus compromissos ao 
abrigo da presente decisão. Os Estados-
Membros devem apresentar uma 
actualização dos seus progressos previstos 
até 1 de Julho de 2014 e para todos os 
anos subsequentes.

Or. en

Justificação

A decisão deverá introduzir um calendário mais estrito para a avaliação dos progressos dos 
Estados-Membros na aplicação da decisão, começando mais cedo do que o proposto e 
prosseguindo numa base anual.

Alteração 103
Satu Hassi

Proposta de decisão
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5º-A
Relatório sobre as medidas comunitárias 

de apoio ao cumprimento dos 
compromissos

1. A Comissão elaborará um relatório 
especificando as medidas adicionais que 
convirá adoptar a nível comunitário para 
assegurar o cumprimento dos 
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compromissos em matéria de redução de 
emissões definidos na presente Decisão,
bem como o objectivo fixado pelo 
Conselho Europeu de Março de 2007 em 
matéria de eficiência. O relatório incluirá, 
em especial:
a) uma avaliação dos progressos 
realizados nos Estados-Membros no que 
diz respeito à melhoria da eficiência;
b) os resultados da análise sobre a 
oportunidade de uma directiva relativa 
aos "certificados brancos" referidos no 
n.º 5 do artigo 4.º da Directiva 
2006/32/CE, precisando, nomeadamente, 
o potencial para um regime de 
intercâmbio vinculativo de certificados 
brancos a nível comunitário;
c) propostas detalhadas de redução das 
emissões provenientes de casas de
habitação e edifícios comerciais graças a 
um reforço das normas aplicáveis aos 
produtos e às construções, a fim de 
assegurar que todas as novas casas de 
habitação e edifícios comerciais estejam 
isentos de emissões de dióxido de carbono 
até 2020;
d) avaliação do impacto das políticas 
sectoriais da UE na emissão de gases com 
efeito de estufa na Comunidade, bem 
como do potencial de redução de emissões 
inerente a essas políticas;
2. A Comissão apresentará este relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
até 1 de Setembro de 2009. Deve 
igualmente apresentar, até 30 de Junho 
de 2010, propostas legislativas adequadas
para assegurar que o objectivo 
comunitário em matéria de eficiência 
energética para 2020, aprovado pelo 
Conselho Europeu em Março de 2007, 
seja cumprido e para que as outras 
políticas comunitárias contribuam de 
forma adequada para a consecução dos 
objectivos fixados no âmbito da política de 
protecção do clima.
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Or. en

Justificação

A alteração baseia-se na alteração 17 apresentada pelo relator, que acrescenta disposições 
destinadas a garantir que o objectivo estabelecido pelo Conselho Europeu de Março de 2007 
com vista à melhoria da eficiência energética da Comunidade em 20% até 2020 seja 
transposto para instrumentos legislativos vinculativos da UE e efectivamente cumprido.

Alteração 104
Adina-Ioana Vălean

Proposta de decisão
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5º-A
Impacto das medidas comunitárias sobre 

os compromissos assumidos pelos 
Estados-Membros tendo em vista o 

objectivo global da Comunidade
1. Sempre que as políticas e medidas 
comunitárias propostas possam ter um 
impacto significativo no cumprimento dos 
compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade 
e dos seus Estados-Membros, a avaliação 
do impacto regulamentar de cada 
proposta pela Comissão incluirá uma 
quantificação do impacto, se adequado, 
nas emissões de gases com efeito de estufa 
para a Comunidade e para cada um dos 
Estados-Membros.
2. Até 31 de Dezembro de 2010, e 
subsequentemente de três em três anos, a 
Comissão elaborará um relatório sobre o 
impacto que as políticas e medidas 
comunitárias destinadas a limitar as 
emissões de gases com efeito de estufa têm 
sobre os esforços envidados pela 
Comunidade e por cada um dos Estados-
Membros para limitar as emissões de 
gases com efeito de estufa em 
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conformidade com o disposto na presente 
decisão.

Or. en

Justificação

A integração das preocupações relativas às alterações climáticas nas políticas da UE, 
actuais e futuras, é essencial para garantir a coerência e a eficácia da acção a nível 
comunitário. As alterações climáticas tornaram-se uma questão horizontal e deveriam ser 
tratadas como tal. Por conseguinte, é necessário avaliar periodicamente o impacto das 
políticas comunitárias sobre os esforços envidados pela Comunidade no seu conjunto e por
cada um dos Estados-Membros para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

Alteração 105
András Gyürk

Proposta de decisão
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5º-A
Novo financiamento comunitário para as 

tecnologias com um baixo nível de 
emissão de carbono e eficientes do ponto 

de vista energético
(1) Uma parte das receitas geradas pelos 
leilões das licenças de emissão no âmbito 
do regime comunitário, tal como previsto 
no artigo 10.º da Directiva 2003/87/CEE, 
será investida num fundo comunitário 
destinado:
a) à promoção e difusão de medidas 
destinadas à baixa produção de carbono e 
eficientes do ponto de vista energético nas
casas de habitação e nos edifícios 
comerciais;
b) à promoção e difusão de tecnologias e 
práticas de transporte com um baixo nível 
de emissão de carbono.
(2) O objectivo do fundo deve ser o de 
mobilizar, na medida do possível, o 
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financiamento pelo sector privado.
(3) A Comissão apresentará propostas 
específicas relativas às dimensões, ao 
funcionamento e ao objectivo deste tipo de 
fundo até 30 de Junho de 2010.

Or. hu

Justificação

Investir uma parte das receitas do RCLE num fundo é um objectivo que deve ser apoiado. O 
fundo deverá ser utilizado para apoiar o investimento na eficiência energética em edifícios 
comunais e não em edifícios financeiros.

Alteração 106
Satu Hassi

Proposta de decisão
Artigo 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-B
Mecanismo de controlo do cumprimento

1. Nos casos em que as emissões de gases 
com efeito de estufa de um 
Estado-Membro provenientes de fontes 
não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE excedam o limite de emissões 
anuais de gases com efeito de estufa nos 
termos do artigo 3.º da presente decisão, o 
Estado-Membro em causa pagará uma 
multa pelo excesso de emissões 
equivalente ao montante determinado no 
artigo 16.º da Directiva 2003/87/CE. A 
multa pelo excesso de emissões será paga 
a um fundo comunitário dedicado ao 
financiamento de medidas de atenuação
das alterações climáticas.
2. A Comissão adoptará medidas com 
vista à criação do fundo comunitário 
referido no n.º 1. Essas medidas, 
concebidas para alterar elementos não 
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essenciais da presente decisão, 
completando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 9.º.
3. Para além do disposto no n.º 1, a 
quantidade total que exceda o limite em 
toneladas expressas em equivalente de
dióxido de carbono será deduzido à 
ulterior quantidade de licenças adquiridas
em leilão pelo Estado-Membro, ao abrigo 
do n.º 2 do artigo 10.º da Directiva 
2003/87/CE.

Or. en

Justificação

A alteração baseia-se na alteração 17 apresentada pelo relator, que acrescenta disposições 
destinadas a garantir que o objectivo estabelecido pelo Conselho Europeu de Março de 2007 
com vista à melhoria da eficiência energética Comunidade em 20% até 2020 seja transposto 
para instrumentos legislativos vinculativos da UE e efectivamente cumprido.

Alteração 107
Nikolaos Vakalis

Proposta de decisão
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

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

1. Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas que preveja reduções 
obrigatórias superiores às estabelecidas ao 
abrigo do artigo 3.º, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho uma proposta de alteração da 
presente decisão. 

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

Or. el

Justificação
Após a conclusão pela Comunidade de um acordo internacional sobre alterações climáticas, 
a presente decisão terá de ser modificada de forma a ter em conta a nova situação.

Alteração 108
Fiona Hall

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem aumentar 
a utilização de créditos de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
referidos no n.° 4 do artigo 4.° de países 
terceiros que ratificaram o acordo 
referido no n.º 1 e em conformidade com 
o n.º 5 até um máximo de 50% da redução 
adicional ocorrida em conformidade com 
o estabelecido no n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

A utilização de créditos de projectos deve ser permitida a título de complemento, e não em 
substituição dos esforços de redução nacionais definidos no artigo 3 º. A fim de garantir a 
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inovação tecnológica necessária para se atingirem os níveis muito mais elevados de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa que serão necessários depois de 2020, bem como o 
incentivo adequado a um desenvolvimento "verde" dos países emergentes, a UE precisa de 
dar o exemplo. Permitir que os Estados-Membros transfiram créditos significaria 
desincentivar a inovação.

Alteração 109
András Gyürk

Proposta de decisão
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Alargamento do âmbito da Directiva 

2003/87/CE
A quantidade máxima de emissões ao 
abrigo do artigo 3.° da presente decisão 
deve ser ajustada de acordo com a 
quantidade de licenças de emissão de 
gases com efeito de estufa emitida nos 
termos do artigo 11.° da Directiva 
2003/87/CE que resulta de uma alteração 
do âmbito da referida directiva em 
matéria de fontes de emissão, na 
sequência da aprovação final pela 
Comissão dos planos nacionais de 
atribuição relativos ao período de 2008 a 
2012 nos termos da Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificação

Considerando que o âmbito da presente Decisão incluirá o RCLE, em vez de o complementar, 
como hoje sucede, não haverá necessidade de um mecanismo de ajustamento para ter em 
conta qualquer aumento ao abrigo do RCLE, já que ele não influenciará de modo algum as 
quantidades-alvo totais a nível nacional.
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Alteração 110
Fiona Hall

Proposta de decisão
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A Decisão deverá introduzir um calendário mais estrito para a avaliação dos progressos dos 
Estados-Membros na aplicação da decisão, começando mais cedo do que o proposto e 
prosseguindo numa base anual.

Alteração 111
Adam Gierek

Proposta de decisão
Anexo

Texto da Comissão Alteração

Anexo suprimido

Or. pl

Justificação

Tendo em conta a proposta apresentada relativamente ao artigo 3.º, é recomendável suprimir 
o anexo relativo aos limites das emissões de CO2 fixados pelos Estados-Membros.
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Alteração 112
Herbert Reul

Proposta de decisão
Anexo – coluna 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Limites das emissões de gases com efeito 
de estufa dos Estados-Membros até 2020, 
em comparação com os níveis de 2005 de 
emissões de gases com efeito de estufa 
relativos a fontes não abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CE

Limites das emissões de gases com efeito 
de estufa dos Estados-Membros até 2020, 
em comparação com os níveis de 1990 de 
emissões de gases com efeito de estufa 
relativos a fontes não abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CE

(Os valores terão de ser recalculados)

Or. de

Justificação

O ano de referência deverá ser 1990. Solicita-se que os valores sejam recalculados em 
conformidade no COM.

Alteração 113
András Gyürk

Proposta de decisão
Anexo

Texto da Comissão

Limites das emissões de 
gases com efeito de estufa 
dos Estados-Membros até 

2020, em comparação 
com os níveis de 2005 de 
emissões de gases com 

efeito de estufa relativos a 
fontes não abrangidas pela 

Directiva 2003/87/CE

Emissões de gases com 
efeito de estufa dos 

Estados-Membros em 
2020 resultantes da 

aplicação do artigo 3.°

(em toneladas de 
equivalente CO2)

Bélgica -15% 70954356
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Bulgária 20% 35161279
República Checa 9% 68739717

Dinamarca -20% 29868050
Alemanha -14% 438917769

Estónia 11% 8886125
Irlanda -20% 37916451
Grécia -4% 64052250

Espanha -10% 219018864
França -14% 354448112
Itália -13% 305319498

Chipre -5% 4633210
Letónia 17% 9386920
Lituânia 15% 18429024

Luxemburgo -20% 8522041
Hungria 10% 58024562
Malta 5% 1532621

Países Baixos -16% 107302767
Áustria -16% 49842602
Polónia 14% 216592037
Portugal 1% 48417146
Roménia 19% 98477458
Eslovénia 4% 12135860
Eslováquia 13% 23553300
Finlândia -16% 29742510

Suécia -17% 37266379
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Reino Unido -16% 310387829

Alteração

Emissões de gases com 
efeito de estufa dos 

Estados-Membros em 
2020 resultantes da 

aplicação do artigo 3.°

(em toneladas de 
equivalente CO2)

(sectores abrangidos e não 
abrangidos pelo RCLE)

Limites das emissões de 
gases com efeito de estufa 
dos Estados-Membros até 

2020, em comparação 
com o objectivo fixado no 

Protocolo de Quioto

(sectores abrangidos e não 
abrangidos pelo RCLE)

Bélgica 110.535 -18%
Bulgária 100.043 -18%

República Checa 146.541 -18%
Dinamarca 45.402 -18%
Alemanha 798.368 -18%

Estónia 32.155 -18%
Irlanda 51.526 -18%
Grécia 109.662 -18%

Espanha 273.256 -18%
França 462.419 -18%
Itália 396.270 -18%

Chipre -18%
Letónia 19.546 -18%
Lituânia 32.278 -18%

Luxemburgo 7.774 -18%
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Hungria 88.948 -18%
Malta -18%

Países Baixos 164.207 -18%
Áustria 56.394 -18%
Polónia 434.302 -18%
Portugal 62.638 -18%
Roménia 213.093 -18%
Eslovénia 15.355 -18%
Eslováquia 54.355 -18%
Finlândia 58.223 -18%

Suécia 61.531 -18%
Reino Unido 559.581 -18%

Or. en

Justificação

De acordo com esta proposta, a fim de se atingir o objectivo que a proposta da Comissão 
estabelece para 2020, será necessária uma redução comum de 18% para cada um dos 
Estados-Membros relativamente ao seu objectivo nos termos do Protocolo de Quioto. O 
RCLE continuaria a ser o mesmo que consta da proposta da Comissão – COM(2008)0016 
final - COD 2008/0013. Chipre e Malta não figuram entre os países do Anexo I e não 
dispõem de objectivos no âmbito do Protocolo de Quioto, pelo que os seus valores deveriam 
ser negociados.
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