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Alteração 122
Konrad Szymański

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

Justificação

A implementação de um processo extra de verificação comunitária dos projectos para além 
do regime aceite mundialmente não é necessária.

Alteração 123
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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 
aprovados de acordo com os 
procedimentos previstos no Protocolo de 
Quioto e em todos os acordos
internacionais subsequentes.

Or. en
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Justificação

Tendo em conta que se encontram em vigor procedimentos acordados a nível internacional 
para a aprovação de projectos IC e MDL, já acordados pela UE, não há necessidade de uma 
aprovação suplementar por parte de todos os Estados-Membros.

Alteração 124
Robert Goebbels

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 
aceites de acordo com as modalidades e 
procedimentos aprovados para os artigos 
6º e 12º do Protocolo de Quioto e decisões 
subsequentes.

Or. en

Justificação

Esta alteração inspira-se numa proposta feita ao nível do Conselho, a fim de conseguir 
rapidamente um acordo entre o Parlamento e o Conselho em matéria de "partilha de 
esforços".

Alteração 125
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 

a) Reduções Certificadas de Emissões 
(RCE), Reduções Temporárias 
Certificadas de Emissões (RTCE), 
Reduções Certificadas de Emissões a 
longo prazo (RCELP) e Unidades de 
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aceites por todos os Estados-Membros nos 
termos da Directiva 2003/87/CE durante o 
período de 2008 a 2012.

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.

Or. en

Alteração 126
Roberto Musacchio

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 projectos de fontes 
de energia renováveis e de eficiência 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

É importante que as RCE estejam claramente relacionadas com projectos ligados a fontes de 
energia renováveis.
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Alteração 127
Johannes Lebech

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 
“Gold Standard” aceites por todos os 
Estados-Membros nos termos da Directiva 
2003/87/CE durante o período de 2008 a 
2012.

Or. en

Alteração 128
Robert Goebbels

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 aceites de 
acordo com as modalidades e 
procedimentos adoptados para os artigos 
6º e 12º nos termos do Protocolo de 
Quioto e das decisões subsequentes.

Or. en

Justificação

Esta alteração inspira-se numa proposta feita ao nível do Conselho e tem por objectivo
conseguir rapidamente um acordo entre o Parlamento e o Conselho em matéria de "partilha 
de esforços".
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Alteração 129
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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 do tipo aprovado 
de acordo com as modalidades e 
procedimentos adoptados para os artigos 
6º e 12º nos termos do Protocolo de 
Quioto e das decisões subsequentes.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que se encontram em vigor procedimentos acordados a nível internacional 
para a aprovação de projectos IC e MDL, já acordados pela UE, não há necessidade de uma 
aprovação suplementar por parte de todos os Estados-Membros.

Alteração 130
Konrad Szymański

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 
antes de 2013.

Or. en
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Justificação

A implementação de um processo extra de verificação comunitária dos projectos para além 
do regime aceite mundialmente não é necessária.

Alteração 131
Roberto Musacchio

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 de fontes de 
energia renováveis e de eficiência do lado 
da procura 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, excluindo as RCE dos 
grandes projectos hidroeléctricos.

Or. en

Justificação

É importante que as RCE estejam claramente ligadas a projectos de fontes de energia 
renováveis.

Alteração 132
Johannes Lebech

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 do tipo “Gold 
Standard” registados no período de 2008 a 
2012, cujo tipo de projecto foi aceite por 
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Membros nos termos da Directiva 
2003/87/CE durante o período de 2008 a 
2012.

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

Or. en

Alteração 133
Robert Goebbels

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 
executados em países menos 
desenvolvidos, aceites de acordo com as 
modalidades e procedimentos aprovados 
para cumprimento dos artigos 6º e 12º nos 
termos do Protocolo de Quioto e das 
decisões subsequentes, até esses países 
ratificarem um acordo com a Comunidade 
ou até 2020, conforme o que ocorrer 
primeiro.

Or. en

Justificação

Esta alteração inspira-se numa proposta feita ao nível do Conselho, a fim de conseguir 
rapidamente um acordo entre o Parlamento e o Conselho em matéria de "partilha de 
esforços".

Alteração 134
Konrad Szymański

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 

c) RCE emitidas relativamente a reduções 
de emissões obtidas em projectos 
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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.

executados em países menos 
desenvolvidos, até esses países ratificarem 
um acordo com a Comunidade ou até 2020, 
conforme o que ocorrer primeiro.

Or. en

Justificação

A implementação de um processo extra de verificação comunitária dos projectos para além 
do regime aceite mundialmente não é necessária.

Alteração 135
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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 
executados em países menos desenvolvidos
do tipo de projecto aprovado de acordo 
com os procedimentos previstos no 
Protocolo de Quioto e em qualquer outro 
acordo internacional subsequente, até 
esses países ratificarem um acordo com a 
Comunidade ou até 2020, conforme o que 
ocorrer primeiro.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que se encontram em vigor procedimentos acordados a nível internacional 
para a aprovação de projectos IC e MDL, já acordados pela UE, não há necessidade de uma 
aprovação suplementar por parte de todos os Estados-Membros.
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Alteração 136
Roberto Musacchio

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 no âmbito de 
projectos de fontes de energia renováveis
e de eficiência 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, e 
até esses países ratificarem um acordo com 
a Comunidade ou até 2020, conforme o 
que ocorrer primeiro.

Or. en

Justificação

É importante que as RCE estejam claramente ligadas a projectos de fontes de energia 
renováveis.

Alteração 137
Johannes Lebech

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 

c) RCE emitidas relativamente a reduções 
de emissões obtidas em projectos do tipo 
“Gold Standard” 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 
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primeiro. ocorrer primeiro.

Or. en

Alteração 138
Konrad Szymański

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

Justificação

A implementação de um processo extra de verificação comunitária dos projectos para além 
do regime aceite mundialmente não é necessária.

Alteração 139
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 140
Evangelia Tzampazi

Proposta de decisão
Artigo 4 – N.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros utilizarão 
apenas créditos resultantes de projectos de 
energias renováveis e projectos de 
eficiência na utilização final, conformes 
com os critérios de elevada qualidade, 
garantindo a adicionalidade dos projectos,
assim como a sua contribuição para o 
desenvolvimento sustentável. Os critérios 
de qualidade deverão ser, pelo menos, 
consentâneos com o tipo “Gold Standard” 
ou equivalente. 

Or. en

Justificação

O tipo “Gold Standard” restringe-se às energias renováveis e a projectos de eficiência na 
utilização final e exige que os projectos sigam uma interpretação conservadora do teste de 
adicionalidade da CQNUAC. Exige igualmente provas obtidas por terceiros independentes 
acreditados pela CQNUAC que atestem que o projecto dá um contributo real para o 
desenvolvimento sustentável, incluindo benefícios sociais.

Alteração 141
Johannes Lebech

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para além do estabelecido no n.º 1 e caso 
se verifiquem atrasos na conclusão de um 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas, os Estados-Membros podem, 
para dar cumprimento às suas obrigações 
ao abrigo do artigo 3.°, utilizar créditos 
adicionais de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa resultantes de 

2. Para além do estabelecido no n.º 1 e caso 
se verifiquem atrasos na conclusão de um 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas, os Estados-Membros podem, 
para dar cumprimento às suas obrigações 
ao abrigo do artigo 3.°, utilizar créditos 
adicionais de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa resultantes de 
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projectos ou de outras actividades de 
redução das emissões, em conformidade 
com os acordos referidos no n.º 5 do no 
artigo 11.º-A da Directiva 2003/87/CE.

projectos do tipo “Gold Standard”.

Or. en

Alteração 142
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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, RTCE, RCELP e URE de países 
terceiros que tenham ratificado esse 
acordo.

Or. en

Alteração 143
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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

Justificação

No caso de um acordo internacional para além do MDL, os projectos no âmbito da 
Implementação Comum prosseguirão depois de 2012 e, consequentemente, os créditos URE 
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destes projectos deverão ser incluídos.

Alteração 144
Konrad Szymański

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

Justificação

Também deverão permitir-se os créditos obtidos no âmbito do mecanismo de Implementação
Comum (URE).

Alteração 145
Johannes Lebech

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 de projectos do tipo “Gold Standard” 
dos países terceiros que tenham ratificado 
esse acordo.

Or. en
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Alteração 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texto da Comissão Alteração

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.

A utilização de créditos por cada Estado-
Membro ao abrigo dos n.ºs 1, 2 e 3 não 
deve ser superior a uma quantidade igual a 
6% das emissões de gases com efeito de 
estufa desse Estado-Membro não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE em 
2005.

Or. en

Alteração 147
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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.

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 5% das emissões de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE em 
2005.

Or. en

Justificação

Há uma reserva quanto à percentagem dos créditos obtidos a partir do mecanismo flexível, 
preferindo-se um aumento da quota para 5% a fim de maximizar a flexibilidade no que 
respeita ao cumprimento das metas.
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Alteração 148
Roberto Musacchio

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

Texto da Comissão Alteração

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.

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

Or. en

Justificação

É importante que os países desenvolvidos contribuam para a consecução das metas exigidas 
sem compensar ou trocar os seus níveis internos de emissão com outros Estados-Membros.

Alteração 149
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de decisão
Artigo 4 - N.º 4 - parágrafos 1-A e 1-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

No caso de um Estado-Membro que esteja 
obrigado a reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa em mais de 10% até 
2020, este limite de 3% será aumentado 
numa percentagem igual à diferença 
entre a obrigação de redução aplicável a 
esse Estado-Membro e -10%.
Todos os Estados-Membros podem 
transportar os créditos não utilizados para 
os anos subsequentes.

Or. en
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Justificação

A Comissão propõe o mesmo limite à utilização de créditos para todos os Estados-Membros,
independentemente das suas metas de redução. Impõe, por isso, mais limitações aos Estados-
Membros com as metas mais elevadas, os quais, em qualquer caso, terão de fazer mais do 
que os outros.

A proposta supra permite aos Estados-Membros com uma meta mais elevada utilizar mais 
créditos do que os outros. Desta forma, ajudar-se-iam esses Estados-Membros, sem causar,
simultaneamente, um aumento indevido do montante total dos créditos utilizados na UE.

Evitar-se-ia que os Estados-Membros estivessem pressionados a utilizar os créditos num 
determinado ano ou corressem o risco de os perder e ajudar-se-ia assim a melhorar a 
qualidade dos projectos por eles seleccionados.

Alteração 150
Roberto Musacchio

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

É importante que os países desenvolvidos contribuam para a consecução das metas exigidas,
sem compensar ou trocar os seus níveis internos de emissões com outros Estados-Membros.

Alteração 151
Péter Olajos

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 

Cada Estado-Membro pode vender em 
leilão a outro Estado-Membro a parte não 
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dessa quantidade. utilizada dessa quantidade.

Or. en

Justificação

Devido ao significativo potencial em matéria de custo-eficácia existente nos Estados-
Membros no que respeita à redução de emissões de CO2, o comércio, os projectos e a 
transferência na UE, entre Estados-Membros, deveria também ser encorajada, para além do 
apoio a projectos em países terceiros. 

A oportunidade de vender uma parte não utilizada pode ser atraente e constituir um bom 
incentivo para os Estados-Membros. Para mais, dessa forma, o sistema deverá ser justo e 
claro com aqueles que cumprem os seus compromissos.

Alteração 152
Linda McAvan

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. Sempre que a utilização 
anual dos créditos de um Estado-Membro 
não atinja a quantidade estipulada no 
primeiro parágrafo, o Estado-Membro 
pode transportar a parte não utilizada 
dessa quantidade para anos subsequentes.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros deverão dispor de flexibilidade para cumprir as suas metas da forma 
mais eficaz possível em termos de custos, desde que se preserve a integridade do ambiente. 
Aumentos inesperados de emissões devidos a condições imprevistas, como variações
erráticas de temperatura causadas pelo clima, poderão criar dificuldades ao cumprimento
das metas anuais. Permitir manter acesso a créditos de projectos ao longo do período de 
2013-20 deverá proporcionar aos Estados-Membros a capacidade de reagir a circunstâncias 
imprevistas sem comprometer a integridade ambiental.
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Alteração 153
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros utilizarão 
apenas créditos resultantes de projectos de 
energias renováveis e projectos de 
eficiência na utilização final, conformes 
com os critérios de elevada qualidade, 
garantindo a adicionalidade dos projectos,
assim como a sua contribuição para o 
desenvolvimento sustentável. Os critérios 
de qualidade deverão ser, pelo menos, 
consentâneos com o tipo “Gold Standard” 
ou equivalente. Só deverão ser permitidos 
os créditos resultantes de projectos 
hidroeléctricos inferiores a 10 MW, e 
apenas se forem conformes aos critérios 
da Comissão Mundial das Barragens.

Or. en

Justificação

Vários são os estudos que demonstram que provavelmente 40% dos actuais projectos do 
MDL não são adicionais e teriam sido realizados mesmo sem o MDL. As emissões 
aumentaram nos países desenvolvidos como consequência dos projectos, sendo geradas 
emissões de CO2 suplementares, em vez de uma compensação. É necessário que os projectos 
aceites para além das obrigações internas sejam consentâneos com uma norma como a 
“Gold Standard” ou equivalente. 

Os critérios da Comissão Mundial das Barragens foram estabelecidos para prevenir os 
impactos sociais/ambientais dos grandes projectos hidroeléctricos.
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Alteração 154
Anders Wijkman

Proposta de decisão
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4-A
Ajudar os países em desenvolvimento a 
adaptar-se às consequências negativas 
das alterações climáticas
1. Após celebrar um acordo internacional 
em matéria de alterações climáticas, a 
Comunidade assumirá, a partir do início 
de 2013, um compromisso vinculativo de 
prestar assistência financeira não 
reembolsável aos países em 
desenvolvimento e, em particular, às
comunidades e países que correm mais 
riscos resultantes das alterações 
climáticas, com vista a apoiá-los na sua 
adaptação e na redução de riscos. Estes 
investimentos deverão acrescer aos 
referidos no artigo 4.
2. A assistência referida no n.º 1 deverá 
aumentar anualmente de forma linear e 
atingir, pelo menos, 10 mil milhões de 
euros em 2020. O esforço de assistência 
para 2013 deverá ser de, pelo menos, 5 
mil milhões de euros. A assistência deverá 
ser canalizada para fundos da UE e/ou 
internacionais destinados à adaptação, 
incluindo a Aliança Global contra as 
Alterações e os futuros fundos 
internacionais para a adaptação assentes 
num acordo internacional. A assistência à 
adaptação deverá acrescer aos actuais
fluxos de ajuda, mas ser integrada na 
ajuda geral ao desenvolvimento. 
3. Os Estados-Membros poderão utilizar 
as receitas obtidas através do regime de 
leilão no âmbito da aplicação da Directiva 
2003/87/CE, na sua versão alterada, para 
efeitos do cumprimento das obrigações 
estipuladas no presente artigo.
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Or. en

Justificação

Os países industrializados são, em grande medida, responsáveis pelos impactos negativos das 
alterações climáticas nos países em desenvolvimento. Por conseguinte, a UE tem obrigação 
de compensar esses danos.

Alteração 155
Jens Holm, Åsa Westlund, Satu Hassi, Roberto Musacchio, Carl Schlyter, Adamos 
Adamou, Satu Hassi

Proposta de decisão
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4-A
Ajudar os países em desenvolvimento a 
adaptar-se às consequências negativas 
das alterações climáticas
1. Após celebrar um acordo internacional 
em matéria de alterações climáticas, a 
Comunidade assumirá, a partir do início 
de 2013, um compromisso vinculativo de 
prestar assistência financeira não 
reembolsável aos países em 
desenvolvimento e, em particular, às 
comunidades e países que correm mais 
riscos resultantes das alterações 
climáticas, com vista a apoiá-los na sua 
adaptação e redução de riscos. Estes 
investimentos deverão acrescer aos 
referidos no artigo 4.
2. A assistência referida no n.º 1 deverá 
aumentar anualmente de forma linear e 
atingir 11 mil milhões de euros em 2020. 
O esforço de assistência para 2013 deverá 
ser 5 mil milhões de euros. Este 
financiamento não deverá contar para 
efeitos do cumprimento da meta de 0,7 % 
para assistência, acordada no âmbito da 
ONU. 
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3. O esforço de assistência da 
Comunidade referido no n.º 2 será 
distribuído entre os Estados-Membros de 
acordo com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 2 do artigo 9.º. O Comité decidirá da 
distribuição do esforço de assistência de 
acordo com os seguintes critérios:
a) a quota-parte dos esforços dos Estados-
Membros deverá ter uma relação linear 
com o PIB per capita desse Estado-
membro em 2005;
(b) Os Estados-Membros que não estão 
obrigados a reduzir as suas emissões de 
gases com efeito de estufa quando 
comparadas com os níveis de2005 de 
entre as partes do Protocolo de Quioto 
enumeradas no Anexo I da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre as 
Alterações Climáticas não contribuirão 
para o esforço de investimento da 
Comunidade referido nos n.ºs 1 e 2.
4. Os Estados-Membros poderão utilizar 
as receitas dos leilões no âmbito da 
aplicação da Directiva 2003/87/CE, na 
sua versão alterada, para efeitos do 
cumprimento das obrigações do presente 
artigo.
5. Os Estados-Membros apresentarão 
anualmente um relatório à Comissão e ao 
Parlamento Europeu. Esse relatório 
incluirá informação sobre a observância
por parte dos Estados-Membros dos n.ºs 1 
a 4. A Comissão elaborará um formulário 
a utilizar pelos Estados-Membros para a 
transmissão das informações ao abrigo do 
presente artigo, antes do final de 2010.
6. O orçamento de assistência para 2020 
referido no n.º 2 será revisto pela 
Comissão o mais tardar em 2015. Essa 
revisão terá por base os dados científicos
mais recentes disponíveis nessa data.

Or. en
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Justificação

As emissões passadas e futuras de gases com efeito de estufa das nações industrializadas, tais 
como os 27 Estados-Membros da UE, são responsáveis pelos impactos negativos das 
alterações climáticas que são e serão sentidas pelos países em desenvolvimento. Por 
conseguinte, a UE tem a obrigação de pagar pelos danos causados por essas emissões de 
gases com efeito de estufa nos países em desenvolvimento

Alteração 156
John Bowis, Péter Olajos

Proposta de decisão
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4-A
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Ajudar os países em desenvolvimento a 
adaptar-se às consequências negativas 
das alterações climáticas
1. Após celebrar um acordo internacional 
em matéria de alterações climáticas, a 
Comunidade assumirá, a partir do início 
de 2013, um compromisso vinculativo de 
prestar assistência financeira não 
reembolsável aos países em 
desenvolvimento e, em particular, às 
comunidades e países que correm mais 
riscos resultantes das alterações 
climáticas, com vista a apoiá-los na sua 
adaptação e redução de riscos. Estes 
investimentos deverão acrescer aos 
referidos no artigo 4.º.
2. Os Estados-Membros poderão utilizar 
as receitas obtidas através do regime de 
leilão no âmbito da aplicação da Directiva 
2003/87/CE tal como alterada para efeitos 
de cumprimento das obrigações 
estipuladas no presente artigo.
3. Os Estados-Membros apresentarão 
anualmente um relatório à Comissão e ao 
Parlamento Europeu. Esse relatório 
incluirá informação sobre a observância
por parte Estados-Membros dos n.ºs 1 a 4. 
A Comissão elaborará um formulário a 
utilizar pelos Estados-Membros para a 
transmissão das informações ao abrigo do 
presente artigo, antes do final de 2010.

Or. en

Justificação

As emissões passadas e futuras de gases com efeito de estufa por parte de nações 
industrializadas tais como os 27 Estados-Membros da UE são responsáveis pelos impactos 
negativos das alterações climáticas que são e serão sentidos pelos países em 
desenvolvimento. Por conseguinte, a UE tem a obrigação de pagar os  danos causados por 
essas emissões de gases com efeito de estufa nos países em desenvolvimento
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Alteração 157
Dan Jørgensen

Proposta de decisão
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4-A
Ajudar os países em desenvolvimento a 
adaptar-se às consequências negativas 
das alterações climáticas
1. Após celebrar um acordo internacional 
em matéria de alterações climáticas, a 
Comunidade assumirá, a partir do início 
de 2013, um compromisso vinculativo de 
prestar assistência financeira não 
reembolsável aos países em 
desenvolvimento e, em particular, às 
comunidades e países que correm mais 
riscos resultantes das alterações 
climáticas, com vista a apoiá-los na sua 
adaptação e redução de riscos. Estes 
investimentos deverão acrescer aos 
referidos no artigo 4.

Or. en

Alteração 158
Anders Wijkman

Proposta de decisão
Artigo 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4-B (novo)
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Compromisso de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade

1. Após celebrar um acordo internacional 
abrangente em matéria de alterações 
climáticas, a Comunidade e os seus 
Estados-Membros financiarão, a partir do 
início de 2013, como complemento 
necessário do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo/Implementação 
Comum (MDL/IC), reduções passíveis de 
quantificação, comunicação e verificação 
de emissões de gases com efeito de estufa 
em países que são parte da CQNUAC mas 
não estão incluídos no seu Anexo I 
(Partes não Incluídas no Anexo I).
2. O compromisso de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa da 
Comunidade será de 250 milhões de 
toneladas de equivalente CO2 em 2013 e 
aumentará de forma linear para 850 
milhões de toneladas em 2020.
3. A Comissão adoptará medidas para 
distribuir o compromisso de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa da 
Comunidade entre os Estados-Membros, 
tendo em conta o seu PIB per capita 
relativo. Estas medidas, que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais
da presente decisão, complementando-a, 
serão aprovadas nos termos do 
procedimento regulamentar com controlo 
previsto no n.º 2 do artigo 9.º.
4. Os Estados-Membros poderão dar 
cumprimento ao seu compromisso 
individual de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa nos termos do 
n.º 3 através de:
a) Financiamento directo ou de 
participação num ou mais fundos 
bilaterais e/ou multilaterais que tenham
como objectivo único o financiamento da 
redução das políticas e medidas de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa em Partes não Incluídas no 
Anexo I.
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b) Contribuições para a redução de 
emissões de gases com efeito de estufa 
resultantes da desflorestação e 
degradação florestal, tal como definidas 
num acordo internacional em matéria de 
alterações climáticas no quadro da 
QCNUAC.
5. Os Estados-Membros assegurarão que 
as respectivas políticas de financiamento 
das reduções de emissões em Partes não 
incluídas no Anexo I reforçam a 
distribuição geográfica equitativa dos 
projectos. 

Or. en

Justificação

O quarto relatório de avaliação do Painel Internacional sobre as Alterações Climáticas 
conclui que, para se conseguir limitar o aquecimento global abaixo de 2°C, é igualmente 
necessária uma mudança de hábitos nos países em desenvolvimento. O MDL visa contribuir 
para esse fim. Mas o MDL não será suficiente, e daí a proposta de um complemento. Os 
países industrializados têm a responsabilidade de contribuir para a necessária limitação de 
emissões nos países em desenvolvimento, para além de cumprirem as suas obrigações de 
redução internas, desde que se chegue a um acordo internacional abrangente

Alteração 159
Johannes Lebech

Proposta de decisão
Artigo 5 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão as suas emissões de gases com 
efeito de estufa resultantes de fontes não 
cobertas pela Directiva 2003/87/CE até 31 
de Março do ano subsequente. A 
Comissão verificará e publicará esses 
relatórios no prazo de dois meses a contar 
dessa data. 

Or. en



AM\733292PT.doc 29/59 PE409.586v01-00

PT

Justificação

É essencial que se apresentem relatórios anuais e atempados para que a Comissão possa 
avaliar se os Estados-Membros estão a cumprir as suas metas e introduzir as medidas 
necessárias em caso de não cumprimento.

Alteração 160
Johannes Lebech

Proposta de decisão
Artigo 5 - n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Um ano antes da entrada em vigor da 
presente Decisão, os Estados-Membros 
deverão apresentar um relatório à 
Comissão explicando até que ponto 
conseguirão atingir a sua meta em 
sectores não abrangidos pela Directiva 
2003/87/CE. O relatório deverá clarificar 
todas as iniciativas que tenham impacto 
nas empresas em sectores não abrangidos 
pela Directiva 2003/87/CE. O tipo de 
iniciativas e o respectivo impacto deverão 
ser aferidos em toneladas de gases com 
efeito de estufa, comunicados por sector e 
subsector.
O relatório deverá esclarecer também de 
que forma os Estados-Membros 
asseguram a implementação do potencial
de custo-eficácia das reduções nos lares. 

Or. en

Justificação

Esta proposta de decisão não assegura que as empresas não abrangidas pelo sector RCLE 
possam produzir nas mesmas condições. Esta alteração dota a Comissão de instrumentos 
para assegurar que as empresas não abrangidas pelo referido regime sejam tratadas de 
forma justa e não sejam afectadas por distorções da concorrência no mercado interno. Uma 
vez que uma grande parte das empresas na UE não estão abrangidas por aquele regime, é 
necessário que a proposta de decisão seja criteriosamente monitorizada neste domínio
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Alteração 161
Peter Liese

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 implementação da Decisão, começando mais cedo do que o proposto e 
prosseguindo de forma anual. 

Alteração 162
Linda McAvan

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão elaborará e apresentará 
um relatório ao Conselho Europeu até 31 
de Dezembro de 2011 que estabeleça, 
relativamente à redução das emissões de 
gases com efeito de estufa exigida, ao 
abrigo de ambas as fontes cobertas pela 
presente Decisão e as fontes abrangidas 
pela Directiva 2003/87/CE:
- os limites de emissão de gases com efeito 
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de estufa de cada um dos Estados-
Membros até 2020 comparativamente aos 
níveis de 1990; e
- as emissões de gases com efeito de estufa 
de cada um dos Estados-Membros em 
2020.

Or. en

Justificação

A ambição e a transparência da UE serão fundamentais para a consecução de um acordo 
internacional em matéria de alterações climáticas. Está igualmente em causa uma questão 
de apresentação, uma vez que é preciso que os outros países consigam ver claramente os 
esforços que estão a ser envidados por cada um dos Estados-Membros.  Para o efeito, a 
Comissão deverá estabelecer valores económicos gerais (dentro e fora do regime de RCLE) 
para cada um dos Estados-Membros.  Não se trata de uma mudança geral no pacote, mas 
antes de proporcionar a clareza necessária a nível internacional.

Alteração 163
Péter Olajos

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros comunicarão 
as suas emissões de gases com efeito de 
estufa resultantes de fontes não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE até 
31 de Março do ano subsequente. 
A Comunicação analisará os relatórios 
antes do final do mês Abril que se segue 
ao mês em que os relatórios deverão ser 
apresentados. Em caso de incumprimento, 
aplicar-se-ão as disposições do artigo 5º-
A.

Or. en

Justificação

Terá de existir, anual e atempadamente, em todos os Estados-Membros uma monitorização, 
comunicação e verificação sólidas e independentes. É necessária uma comunicação anual e 
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atempada para garantir cortes de emissões anuais. A decisão deverá permitir à Comissão 
avaliar de forma atempada o cumprimento da decisão por parte dos Estados-Membros. Por 
conseguinte, é preciso que a comunicação rigorosa e atempada dos dados seja tornada
obrigatória. Isso não implica encargos administrativos adicionais para os Estados-Membros,
uma vez que, desde o Protocolo de Quioto, é obrigatório anualmente fornecer informações 
sobre as emissões.

Alteração 164
Peter Liese

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

Texto da Comissão Alteração

2-A.Os Estados-Membros comunicarão as 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa resultantes de fontes não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE até 
31 de Março do ano subsequente. 
Deverão ser conferidos poderes à 
Comissão para alterar os requisitos de 
vigilância e comunicação estabelecidos na 
Decisão 280/2004/CE, à luz da 
experiência com a 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. Em caso de 
incumprimento, aplicam-se as disposições 
do artigo 5º-A .

Or. en

Justificação

Terão de existir, anual e atempadamente, em todos os Estados-Membros uma monitorização, 
comunicação e verificação sólidas e independentes. É necessária uma comunicação anual e 
atempada para garantir cortes de emissões anuais. A presente decisão deverá permitir à 
Comissão avaliar de forma atempada o seu cumprimento por parte dos Estados-Membros. 
Por conseguinte, é preciso que a comunicação rigorosa e atempada dos dados seja tornada
obrigatória. Isso não implica encargos administrativos adicionais para os Estados-Membros,
uma vez que, desde o Protocolo de Quioto, é obrigatório fornecer anualmente informações 
sobre as emissões.



AM\733292PT.doc 33/59 PE409.586v01-00

PT

Alteração 165
Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi, Corina Creţu

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O formato normalizado para a 
comunicação das emissões de gases com 
efeito de estufa em cumprimento do artigo 
3.º, da utilização de créditos nos termos do 
artigo 4.º da presente decisão e das 
emissões resultantes das actividades 
enumeradas no Anexo I da Directiva 
2003/87/CE será estabelecido de acordo 
com o procedimento estabelecido no 
artigo 9.º.

Or. en

Justificação

Deverá ser proporcionado um formato para a comunicação das emissões a fim de evitar as 
diferenças entre os Estados-Membros aquando da aplicação desta disposição

Alteração 166
Péter Olajos

Proposta de decisão
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5º-A
1. Sempre que as emissões de gases com 
efeito de estufa de um Estado-Membro 
resultantes de fontes não abrangidas pela
Directiva 2003/87CE excedam o limite de 
emissões anual nos termos do artigo 3.º, 
esse Estado-Membro pagará uma multa 
por emissões excedentárias equivalente ao 
montante determinado no artigo 16.º da 
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Directiva 2003/87/CE. A multa por 
emissões excedentárias será destinada a 
um fundo comunitário dedicado ao 
financiamento de medidas de combate às 
alterações climáticas.
2. A Comissão adoptará medidas para 
criar o fundo comunitário referido no 
n.º 1. Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente Decisão, complementando-a, 
serão aprovadas de acordo com o 
procedimento regulamentar referido no 
n.º 2 do artigo 9.º.
3. As verbas atribuídas pelo Fundo 
Comunitário serão concedidas aos 
Estados-Membros que cumpriram os seus 
compromissos, ou foram além dos 
mesmos, e serão usadas em novos 
esforços de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa.

Or. en

Justificação

A UE possui um enorme, embora descurado, potencial de eficiência energética, e um forte 
mecanismo de cumprimento no âmbito do sector não abrangido pelo regime RCLE 
conduziria a reduções no sector da construção e dos transportes e permitiria aumentar o 
apoio dos Estados-Membros a uma meta vinculativa em matéria de eficiência energética. 
Para sermos eficientes e atingirmos, ou ultrapassarmos inclusivamente, as nossas metas de 
redução de emissões, é necessário que nos asseguremos de que todas as receitas arrecadadas 
com as multas serão despendidas em novos esforços de redução das emissões de CO2.

Alteração 167
Johannes Lebech

Proposta de decisão
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5º-A
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Mecanismo de cumprimento
1. Sempre que as emissões de gases com 
efeito de estufa de um Estado-Membro 
resultantes de fontes não abrangidas pela
Directiva 2003/87CE excedam o limite de 
emissões anual nos termos do artigo 3.º, 
esse Estado-Membro pagará uma multa 
por emissões excedentárias equivalente ao 
montante determinado no artigo 16.º da 
Directiva 2003/87/CE. A multa por 
emissões excedentárias será destinada a 
um fundo comunitário dedicado ao 
financiamento de medidas de combate às 
alterações climáticas.
2. Para além do n.º 1, o total do excesso 
de toneladas de equivalente dióxido de 
carbono será deduzido da quantidade 
subsequente de licenças de emissão 
atribuídas pelos Estados-Membros nos 
termos do n.º 2 do artigo 10.º da Directiva 
2003/87/CE. Essas licenças serão 
distribuídas e atribuídas entre os Estados-
Membros que cumpram as suas metas 
com vista a manter intacto o limite 
máximo do Regime de Comércio de 
Licenças de Emissão da UE (RCLE-UE).

Or. en

Justificação

Para que esta proposta tenha utilidade, é necessário que haja um cumprimento rigoroso. O 
procedimento por incumprimento leva vários anos e dificulta uma resposta de forma 
atempada, caso os Estados-Membros não cumpram a sua meta anual de redução de 
emissões. Isso poderá prejudicar seriamente as hipóteses de se cumprirem as metas de 
redução de emissões



PE409.586v01-00 36/59 AM\733292PT.doc

PT

Alteração 168
Peter Liese

Proposta de decisão
Artigo 5º-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5º-A
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Mecanismo de sanções directas
1. A fim de assegurar um cumprimento 
claro e cabal por parte dos Estados-
Membros, a Comissão criará um 
mecanismo de sanções directas contra os 
Estados-Membros. 
2. O mecanismo de sanções permitirá à 
Comissão impor uma multa aos Estados-
Membros que não cumpram os 
compromissos ao abrigo da presente 
Decisão.
3. A Comissão dará imediatamente início 
ao processo de sanções directas após a 
sua análise do relatório anual dos 
Estados-Membros, sempre que identifique 
uma falha de cumprimento por parte de 
um Estado-Membro, ou após qualquer 
outra prova recolhida pela Comissão de 
que houve incumprimento específico por
parte de um Estado-Membro.
4. O cálculo da multa por incumprimento 
ficará ligado ao cálculo da multa por 
emissões excedentárias, nos termos da 
Directiva 2003/87/CE, e deverá ser 
igualmente indexado à taxa de inflação 
anual da zona Euro. Nos casos em que 
sejam emitidas multas por não 
cumprimento das metas anuais de 
redução das emissões por parte de um 
Estado-Membro, a Comissão criará um 
mecanismo que permita reter as licenças 
para leilão da quantidade total de licenças 
do Estado-Membro em causa, nos termos 
dos artigos 9.º A e 10.º da Directiva 
2003/87/CE, até que o pagamento seja 
recebido. A Comissão providenciará
igualmente um mecanismo para libertar 
as licenças retidas, após o pagamento da 
multa por parte do Estado-Membro em 
questão.
Os pormenores deste procedimento serão 
estabelecidos até 31 de Dezembro de 2010 
num regulamento específico da Comissão,
que terá em conta os objectivos e o 
conteúdo do Regulamento previsto ao 
abrigo do n.º 5 do artigo 10.º da Directiva 
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2003/87/CE alterada.
5. A Comissão estabelecerá, o mais tardar, 
até 31 de Dezembro de 2010, as 
necessárias orientações, métodos de 
cálculo, relações com a multa por 
emissões excedentárias nos termos da 
Directiva 2003/87/CE, cobrança das 
multas por não cumprimento e 
disposições para a tramitação 
administrativa, e bem assim procederá à 
criação de um fundo específico.
6. Este fundo específico será destinatário 
das receitas do mecanismo de sanções 
directas e aplicá-las-á no reforço e 
promoção da investigação, produção e 
utilização de energias renováveis e no 
aumento da eficiência e da conservação
energéticas na União Europeia. A 
Comissão avaliará um modelo para a 
utilização desses fundos, especialmente no 
apoio aos Estados-Membros que 
ultrapassem as suas metas, recorrendo ao 
fundo para ajudar projectos de energias 
renováveis nesses países e, também, para 
ajudar os Estados-Membros cujo 
desempenho esteja aquém das suas metas,
mas que provem que esse desempenho 
não se fica a dever à falta de vontade ou a 
instrumentos desadequados, mas sim a 
razões económicas e sociais que os 
impedem de cumprir as suas metas. 

Or. en

Justificação

Só uma estrutura de cumprimento sólida, assente em metas de redução claras, pode iniciar 
uma redução progressiva das emissões até 2020. A proposta de decisão actualmente 
apresentada com disposições de aplicação e cumprimento limitadas põe em causa a 
consecução das metas de redução. Ao abrigo da actual proposta, os Estados-Membros da UE 
apenas são obrigados a comunicar as suas emissões e os seus progressos na consecução das 
suas metas de redução de emissões.
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Alteração 169
Anders Wijkman

Proposta de decisão
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5º-A
1. A Comissão criará um mecanismo de 
sanções directas contra os Estados-
Membros, a activar em caso de não 
cumprimento. Este mecanismo de sanções
permitirá à Comissão impor directamente
uma multa a um Estado-Membro que não 
cumpra os compromissos ao abrigo da 
presente decisão.
2. A Comissão determinará, o mais tardar, 
até 31 de Dezembro de 2010, as 
necessárias orientações e métodos de 
cálculo das sanções por incumprimento, 
cobrança das multas e disposições para a 
tramitação administrativa.

Or. en

Alteração 170
Péter Olajos

Proposta de decisão
Artigo 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5º-B
A Comissão criará um mecanismo para a 
retenção das licenças para leilão da 
quantidade total de licenças de um 
Estado-Membro, nos termos dos artigos 
9.º-A e 10.º da Directiva 2003/87/CE, até 
que o pagamento seja recebido. A 
Comissão estabelecerá igualmente um 
mecanismo de libertação das licenças 
retidas após o pagamento da multa por 
parte do Estado-Membro em questão.
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Or. en

Justificação

É fundamental que exista um mecanismo de cumprimento sólido e eficaz

Alteração 171
Robert Goebbels

Proposta de decisão
Artigo 6 - Título

Texto da Comissão Alteração

Ajustamentos aplicáveis após a conclusão
de um futuro acordo internacional sobre 

alterações climáticas

Ajustamentos aplicáveis após a aprovação 
pela Comunidade e os Estados-Membros 
de um futuro acordo internacional sobre 

alterações climáticas

Or. en

Justificação

Esta alteração inspira-se numa proposta feita ao nível do Conselho, a fim de conseguir 
rapidamente um acordo entre o Parlamento e o Conselho em matéria de "partilha de 
esforços".

Alteração 172
Robert Goebbels

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.

No prazo de seis meses a contar da 
conclusão de um acordo internacional em 
matéria de alterações climáticas 
conducente a reduções vinculativas que 
excedam as estabelecidas no artigo 3.º, a 
Comissão apresentará uma proposta 
legislativa destinada a ajustar os artigos 
pertinentes da presente Decisão ao 
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conteúdo do referido acordo. Essa 
proposta incluirá, inter alia, a 
determinação da contribuição de cada um 
dos Estados-Membros para os esforços 
adicionais de redução de emissões da 
Comunidade. A decisão ajustada terá 
efeitos a partir do ano subsequente à 
entrada em vigor do acordo internacional.

2. A partir do ano seguinte ao da 
conclusão do acordo referido no n.º 1, as 
emissões de gases com efeito de estufa da 
Comunidade provenientes de fontes não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE em 
2020 em aplicação do n.º 1 do artigo 3.°, 
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;
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4. Os Estados-Membros podem aumentar 
a utilização de créditos de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
referidos no n.º 4 do artigo 4.° 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.
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. en

Justificação

Esta alteração inspira-se numa proposta feita ao nível do Conselho, a fim de conseguir 
rapidamente um acordo entre o Parlamento e o Conselho em matéria de "partilha de 
esforços".

Alteração 173
Urszula Krupa

Proposta de decisão
Artigo 6 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Particularmente quando o seu sector 
energético se baseia no carvão, e o seu 
baixo nível de desenvolvimento das 



AM\733292PT.doc 43/59 PE409.586v01-00

PT

técnicas de captação e armazenamento do 
carbono (CAC) não permite ainda 
compensar as emissões, os Estados-
Membros da UE com um PIB por 
habitante mais baixo não têm nenhuma 
possibilidade real de reduzir as emissões 
de dióxido de carbono sem uma travagem 
radical do seu desenvolvimento, o qual 
deverá contribuir para a harmonização 
dos níveis do PIB por habitante no 
conjunto do território da Comunidade.
Em nome da solidariedade com esses 
países, declarada no considerando n.º 7 
do presente documento, a União deverá 
ter em consideração a situação daqueles 
durante as negociações dos acordos 
internacionais e, no caso desses Estados-
Membros, manter inalterados os valores 
fixados para a redução das emissões tal 
como indicados no anexo.

Or. pl

Alteração 174
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Artigo 6 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir do ano seguinte ao da conclusão 
do acordo referido no n.º 1, as emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade 
provenientes de fontes não abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CE em 2020 em  
aplicação do n.º 1 do artigo 3.°, 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 

2. A partir do ano seguinte ao da conclusão 
do acordo referido no n.º 1, as emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade 
provenientes de fontes não abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CE em 2020 em  
aplicação do n.º 1 do artigo 3.°, 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, acrescida da 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 
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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.°.

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.°.

Or. en

Justificação

“Multiplicada por” significa “acrescida  de”, mas também significa “multiplicar um número 
pelo número de vezes mencionado”. No primeiro contexto, se, por exemplo, o acordo 
internacional obrigar a Comunidade a uma redução suplementar de 3% e as reduções de 
emissões para o ano 2020 forem de 2%, a obrigação da Comunidade será 3x2= 6%; No
segundo contexto, tomando para exemplo os mesmos valores, a obrigação da Comunidade 
será de 3+2= 5%, o que é consentâneo com o interesse económico da Comunidade.

Alteração 175
Konrad Szymański

Proposta de decisão
Artigo 6 - n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

A Comissão deve alterar o anexo a fim de 
ajustar os limites de emissões de acordo 
com o estabelecido no primeiro parágrafo. 
Essa medida deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no artigo 251.º do Tratado.

Or. en
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Alteração 176
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposta de decisão
Artigo 6 - n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

No prazo de seis meses a contar da 
celebração de um acordo internacional 
em matéria de alterações climáticas 
conducente a reduções vinculativas que 
excedam as estabelecidas no artigo 3.º, a 
Comissão apresentará uma proposta 
legislativa a adoptar nos termos do artigo 
251.º do Tratado sobre a contribuição de 
cada um dos Estados-Membros para os 
esforços adicionais de redução de 
emissões da Comunidade.

Or. en

Justificação

Após a celebração de um acordo internacional, será necessário um procedimento
transparente para o estabelecimento de novas metas de redução nacionais; a redistribuição 
dos esforços deverá assentar no resultado das negociações internacionais.

Alteração 177
Péter Olajos

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem aumentar a 
utilização de créditos de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
referidos no n.º 4 do artigo 4.° 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.

Os Estados-Membros podem aumentar a 
utilização de créditos de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
referidos no n.º 4 do artigo 4.° de outros 
Estados-Membros ou 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.
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Cada Estado-Membro pode transferir para
outro Estado-Membro a parte não utilizada 
dessa quantidade.

Cada Estado-Membro pode vender a outro 
Estado-Membro a parte não utilizada dessa 
quantidade em leilão.

Or. en

Justificação

Devido ao significativo potencial de custo-eficácia existente nos Estados-Membros no que 
respeita à redução de emissões de CO2, o comércio, os projectos e a transferência na UE, 
entre os seus Estados-Membros, deverão ser encorajados, para além do apoio a projectos em 
países terceiros. 

A oportunidade de vender uma parte não utilizada pode ser atractiva e constituir um bom 
incentivo para os Estados-Membros. Para além disso, dessa forma o sistema deverá ser justo 
e claro com aqueles que cumprem os seus compromissos.

Alteração 178
Péter Olajos

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As receitas arrecadadas com os leilões 
serão despendidas em novos projectos e 
investimentos que visem a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa.

Or. en

Justificação

Para sermos eficientes e atingirmos, ou ultrapassarmos inclusivamente, as nossas metas de 
redução de emissões, é preciso que nos asseguremos de que todas as receitas arrecadadas 
com as multas sejam despendidas e novos esforços de redução das emissões de CO2.
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Alteração 179
Edite Estrela

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

5. A Comissão deve adoptar medidas a fim 
de prever a utilização pelos 
Estados-Membros de tipos adicionais de 
créditos de projectos, que assegurem 
qualidade e adicionalidade e que 
contribuam para o desenvolvimento 
sustentável, ou a utilização pelos Estados-
Membros de outros mecanismos criados no 
âmbito do acordo internacional, conforme 
adequado.

Or. pt

Alteração 180
Linda McAvan

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Após a celebração de um acordo 
internacional, a Comissão procederá à 
revisão do limite de utilização dos créditos 
resultantes de actividades no âmbito de 
projectos nos termos do artigo 4.º e, 
sempre que considere adequada uma 
alteração do limite, poderá apresentar 
uma proposta ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho com vista a alterar o artigo 
4.º, de molde a aumentar esse limite.

Or. en

Justificação

Neste momento, desconhecemos o teor do futuro acordo internacional em matéria de 
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alterações climáticas e não deveremos antecipar o resultado das negociações internacionais. 
No entanto, ao longo do pacote, a Comissão proporcionou-nos um quadro de adaptação ao 
novo acordo internacional. Por uma questão de coerência, deveríamos fazer o mesmo no que 
respeita aos limites colocados aos créditos resultantes de projectos de utilização final, 
incluindo uma cláusula de revisão. A UE deverá dispor dos instrumentos para responder 
rapidamente a quaisquer acordos revistos relativos a créditos de projectos.

Alteração 181
Anders Wijkman

Proposta de decisão
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6º-A
Sem prejuízo dos artigos 4.º e 6.º, os 
Estados-Membros poderão utilizar 
créditos de:
1. projectos de florestação e reflorestação 
certificados pelo Conselho Executivo do 
MDL e os verificados ao abrigo do 
procedimento do Comité de Supervisão da 
Implementação Comum;
2. actividades florestais em países em 
desenvolvimento com os quais tenha sido 
concluído um acordo nos termos do n.º 5 
do no artigo 11.º-A da Directiva 
2003/87/CE; e
3. quaisquer projectos florestais em países 
em desenvolvimento em conformidade 
com o acordo internacional referido no 
n.º 1 do artigo 6.º da presente decisão.

Or. en

Justificação

A UE deverá honrar os seus compromissos internacionais e permitir aos seus Estados-
Membros a utilização de créditos florestais com que a UE se tenha comprometido ao abrigo 
do Protocolo de Quioto e de futuros acordos internacionais em matéria de alterações 
climáticas. Os créditos florestais são igualmente o meio mais eficaz de assegurar que os 
países em desenvolvimento se empenhem em esforços credíveis e de longo prazo em matéria 
de “desflorestação evitada”, de florestação e reflorestação, tão necessários para diminuir as 
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alterações climáticas.

Alteração 182
Eija-Riitta Korhola

Proposta de decisão
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6º-A
Sem prejuízo do disposto nos artigos 4.º e 
6.º, os Estados-Membros poderão utilizar 
créditos de:
1. projectos de florestação e reflorestação 
certificados pelo Conselho Executivo do 
MDL e os verificados ao abrigo do 
procedimento do Comité de Supervisão da 
Implementação Comum;
2. actividades florestais em países em 
desenvolvimento com os quais tenha sido 
concluído um acordo nos termos do n.º 5 
do no artigo 11.º-A da Directiva 
2003/87/CE; e
3. quaisquer projectos florestais em países 
em desenvolvimento em conformidade 
com o acordo internacional referido no 
n.º 1 do artigo 6.º da presente Decisão.

Or. en

Justificação

A UE deverá honrar os seus compromissos internacionais e permitir aos seus Estados-
Membros a utilização de créditos florestais com que a UE se tenha comprometido ao abrigo 
do Protocolo de Quioto e de futuros acordos internacionais em matéria de alterações 
climáticas. Os créditos florestais são igualmente o meio mais eficaz de assegurar que os 
países em desenvolvimento se empenhem em esforços credíveis e de longo prazo em matéria 
de “desflorestação evitada”, de florestação e reflorestação, tão necessários para diminuir as 
alterações climáticas.
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Alteração 183
Robert Goebbels

Proposta de decisão
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6º-A
Recurso à eliminação por sumidouros na 

ausência de um futuro acordo 
internacional em matéria de alterações 

climáticas.
Na ausência de um futuro acordo 
internacional em matéria de alterações 
climáticas para o período pós-2012, os 
Estados-Membros poderão recorrer à 
eliminação de emissões de gases com 
efeito de estufa através de sumidouros 
com vista ao cumprimento das suas 
obrigações ao abrigo do artigo 3.º.

Or. en

Justificação

Esta alteração inspira-se numa proposta feita ao nível do Conselho, a fim de conseguir 
rapidamente um acordo entre o Parlamento e o Conselho em matéria de "partilha de 
esforços".

Alteração 184
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposta de decisão
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7º 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 
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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..
A Comissão publicará os números 
resultantes desse ajustamento..

Or. en

Justificação

Tendo em conta que o âmbito da presente decisão incluirá o RCLE, em vez de o 
complementar, como hoje acontece, não haverá necessidade de um mecanismo de 
ajustamento para ter em conta qualquer aumento ao abrigo do RCLE, pois não influenciará 
em qualquer caso as metas nacionais totais

Alteração 185
Konrad Szymański

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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.

A quantidade máxima de emissões ao 
abrigo do artigo 3.° da presente Decisão 
deve ser ajustada de acordo com: 

(a) a quantidade de licenças de emissão de 
gases com efeito de estufa emitidas nos 
termos do artigo 11.º da Directiva 
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2003/87/CE que resulte de uma alteração 
na cobertura das fontes abrangidas pela 
referida Directiva, na sequência da 
aprovação final pela Comissão dos planos 
nacionais de atribuição de licenças de 
emissão para o período de 2008 a 2012, 
nos termos da Directivas 2003/87/CE.

(b) a exclusão das pequenas instalações 
que tenham uma potência térmica 
nominal inferior a 25MW e emissões 
comunicadas às autoridades competentes 
inferiores a 25 000 toneladas de 
equivalente dióxido de carbono, nos 
termos do artigo 27.º da Directiva 
2003/87/CE.

Or. en

Alteração 186
Avril Doyle

Proposta de decisão
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7º-A
Apoio de medidas comunitárias aos 

compromissos dos Estados-Membros
1. Sempre que as políticas e medidas 
comunitárias previstas possam ter um 
impacto significativo, positivo ou 
negativo, no cumprimento dos 
compromissos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa dos Estados-
Membros, o estudo de impacto para cada 
proposta deverá incluir uma 
quantificação do impacto sobre as 
emissões de gases com efeito de estufa 
relativamente a cada um dos Estados-
Membros, bem como à comunidade no 
seu conjunto.
2. Até 31 de Dezembro de 2010, e 
subsequentemente de três em três anos, a 
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Comissão elaborará um relatório sobre os 
impactos positivos e negativos que as 
políticas e medidas comunitárias têm 
sobre os esforços envidados por cada um 
dos Estados-Membros, e pela 
Comunidade no seu conjunto, para a 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa nos termos do n.º 1 do artigo 3.º 
e do n.º 3 do artigo 6.º.

Or. en

Justificação

Para a maioria dos sectores não abrangidos pelo RCLE, as medidas tomadas a nível da 
Comunidade serão fundamentais para que os Estados-Membros honrem as suas obrigações 
(por exemplo, transportes e normas de eficiência dos veículos, normas de eficiência para 
edifícios e equipamentos, agricultura). O impacto das políticas e medidas comunitárias 
propostas deverá ser avaliado na fase de formulação das políticas e ser sujeito a uma revisão 
regular.

Alteração 187
Konrad Szymański

Proposta de decisão
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8º-A
Com base na experiência de aplicação da 
presente Decisão e nos progressos 
alcançados na vigilância das emissões de 
gases com efeito de estufa e à luz da 
evolução do contexto internacional, a 
Comissão elaborará um relatório de 
avaliação abrangente sobre a aplicação 
da presente decisão.
A Comissão apresentará este relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 
30 de Junho de 2015, acompanhado, se 
for caso disso, por propostas. O relatório 
deverá ser elaborado e apresentado 
juntamente com um relatório sobre a 
aplicação da Directiva 2003/87/CE.
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Or. en

Justificação

Esta é uma proposta irmã da Directiva relativa ao RCLE-UE. O Pacote do Clima e da 
Energia é um instrumento político extremamente complexo e sofisticado, cujo funcionamento 
deverá ser exaustivamente revisto em 2015. Este processo deveria dizer respeito em paralelo 
a: RCLE e Não-RCLE.

Alteração 188
Satu Hassi

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente artigo, serão aplicáveis os artigos 
5.º-A e 7.º da Decisão 1999/468/CE, tendo 
em conta o disposto no seu artigo 8.º.

2. Sempre que seja feita referência ao 
presente artigo, serão aplicáveis os n.º s 1 a 
4 do artigo 5.º-A e o artigo 7.º da Decisão 
1999/468/CE, tendo em conta o disposto 
no seu artigo 8.º.

Or. en

Justificação

Visa-se alinhar esta disposição a uma forma uniforme de referência ao novo procedimento de 
regulamentação com controlo.

Alteração 189
Johannes Lebech

Proposta de decisão
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão deve elaborar relatórios de 
avaliação sobre a aplicação da presente 
decisão. A Comissão deve apresentar o 
primeiro desses relatórios ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho até 31 de Outubro 
de 2015, acompanhado de propostas, 
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adequado. quando adequado. Esses relatórios deverão 
posteriormente ser apresentados ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ano 
sim, ano não, até 31 de Outubro.

Or. en

Justificação

Alteração 190
Roberto Musacchio

Proposta de decisão
Anexo

Texto da Comissão Alteração

Anexo suprimido

Or. en

Justificação

O anexo deverá ser actualizado pela Comissão com dados novos em conformidade com a 
situação tal como alterada no artigo 3.º.

Alteração 191
Péter Olajos

Proposta de decisão
Anexo

Texto da Comissão Alteração

Anexo suprimido

Or. en

Justificação

Para se chegar a um acordo internacional satisfatório em Copenhaga, deveríamos obrigar 
todos os países a reduzirem ou, pelo menos, a manterem o mesmo nível de emissões até 2020, 
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também no sector não-RCLE. Por conseguinte, é inaceitável que seja permitido a alguns 
Estados-Membros aumentarem as suas emissões. Para o evitar, é preciso solicitar à 
Comissão Europeia que actualize os cálculos deste anexo e elabore um novo em que não seja 
permitido a ninguém aumentar as suas emissões no sector não-RCLE.

Alteração 192
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Gyula Hegyi

Proposta de decisão
Anexo

Texto proposto pela 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
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
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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
Reino Unido -16% 310387829

Alteração

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

2020, em comparação com as 
metas do Protocolo de 

Quioto para as emissões de 
gases com efeito de estufa

Emissões de gases com efeito de estufa 
dos Estados-Membros em 2020 

resultantes da aplicação do artigo 3.°

(em toneladas de equivalente CO2)

Bélgica -18%                    110.535
Bulgária -18%                  100.043

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

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

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

Chipre -18%                  
Letónia -18%                   19.546
Lituânia -18%                  37.278

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

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

Eslováquia -18%                  54.355 
Finlândia -18%                   58.223

Suécia -18%                  61.531 
Reino Unido -18%                 559.581

Or. en

Justificação

A fim de conseguir atingir o objectivo de redução de emissões de gases com efeito de estufa 
da UE para 2020, será necessária uma redução comum de 18% para cada um dos Estados-
Membros relativamente à sua meta ao abrigo do Protocolo de Quioto. Chipre e Malta não 
constam entre os países do Anexo I e não dispõem de metas ao abrigo do Protocolo de 
Quioto. Os respectivos valores deveriam, por isso, ser negociados.

Alteração 193
Urszula Krupa

Proposta de decisão
Anexo – linha 20

Texto da Comissão Alteração

Polónia      14%   216592037 Polónia   20%  52   227991617

Or. en

Justificação

A polónia cumpre de modo exemplar Tomas as obrigações relativas aos objectivos de 
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redução das emissões de CO2. 

Paralelamente, o seu sector energético e industrial dependem quase a 100% do carvão.

O objectivo fixado (14%) ultrapassa as suas possibilidades e ameaça travar o seu 
crescimento económico e malograr os esforços desenvolvidos até ao momento.

O limite de 20% proposto nesta alteração constitui o mínimo absoluto para permitir è 
economia polaca prosseguir na via actual de crescimento económico sustentado a adaptar-se 
às novas disposições.
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