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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de decisão define objectivos diferenciados que obrigam cada Estado-Membro a 
reduzir as emissões que emanam de sectores não cobertos pelo Regime de Comércio de 
Licenças de Emissão da UE (RCLE-UE). A proposta prevê que uma grande parte das 
reduções de emissões exigidas para cumprir cada objectivo será realizada através do 
RCLE-UE. Frequentemente, os sectores abrangidos por este sistema oferecem as mais 
eficazes possibilidades em matéria de custos para as reduções de emissões. No entanto, o 
regime engloba igualmente sectores industriais expostos à concorrência internacional e ao 
risco de "fugas de carbono" (ou seja, à transferência da produção para países terceiros com 
controlos menos rigorosos das emissões) quando os custos e as exigências de regulação são
demasiado elevados na UE. O facto de se solicitar em demasia o RCLE-UE para realizar as 
reduções de emissões terá repercussões sobre todos os sectores da economia por força do 
preço da electricidade. 

É por essa razão que o relator de parecer aprova o princípio subjacente à proposta de decisão 
apresentada pela Comissão, que define claramente o contributo que os sectores que não fazem 
parte do RCLE-UE devem dar para a consecução dos objectivos da UE em matéria de 
emissões. Considera, contudo, que é possível introduzir melhorias e esclarecimentos 
relevantes. 

O relator de parecer não propõe a apresentação de alterações de pormenor aos artigos que 
visam a passagem para 30% do objectivo das emissões globais ou que este objectivo seja 
prorrogado para além de 2020. Também não tenciona apresentar alterações aos objectivos 
definidos para cada Estado-Membro. Estes dois acervos resultam de longas negociações 
efectuadas com os Estados-Membros. Alterações a estes objectivos serão provavelmente, no 
melhor dos casos, ineficazes; no pior dos casos, poderão mesmo prejudicar as negociações 
levadas a cabo no seio do Conselho, atrasar a adopção do pacote de medidas e complicar a 
posição da UE sobre um futuro acordo internacional. 

1. Disposições relativas à comitologia 

Nos termos do artigo 6.º, a Comissão pode recorrer à comitologia para alterar os objectivos 
dos Estados-Membros em matéria de emissões sempre que seja celebrado um novo acordo 
internacional, de forma a que qualquer redução suplementar de emissões seja repartida 
proporcionalmente pela parte de cada Estado-Membro para o volume total das emissões da 
Comunidade provenientes de fontes não cobertas pelo RCLE-UE. O recurso à comitologia é 
igualmente previsto para a adopção de "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" - poder considerável, cuja 
utilização poderia ter repercussões significativas sobre a flexibilidade de que os 
Estados-Membros dispõem para a consecução dos seus objectivos. Finalmente, o artigo 6.º 
determina igualmente a proporção em que as reduções das emissões adicionais estabelecidas 
pelo novo acordo podem ser atingidas recorrendo aos créditos de projectos de países terceiros. 

O relator de parecer considera ser prematuro definir princípios imutáveis para a repartição dos 
esforços e a formulação de um novo objectivo resultante de um novo acordo internacional. 
Tal acordo internacional poderia assumir várias formas, estando ainda pendentes de resolução 



PE406.142v01-00 4/21 PA\723995PT.doc

PT

questões fundamentais como a designação dos países que serão cobertos, o grau de ambição e 
se o acordo se vai basear efectivamente nos objectivos juridicamente vinculativos. 

Mais importante ainda, e por uma questão de princípio, a comitologia deveria ser limitada a 
domínios técnicos e por natureza "não essenciais". Obviamente, a questão de saber quais 
objectivos individuais que os Estados-Membros devem atingir e de que margem de manobra
devem dispor para a sua consecução no âmbito de um novo acordo internacional são questões 
"não essenciais". 

2. Intercâmbio de esforços entre Estados-Membros 

O relator de parecer observa que o objectivo de 20% é um objectivo comum da União 
Europeia. Em virtude deste princípio, as reduções de emissões deveriam, quando viáveis, ser 
atribuídas às regiões da EU onde sejam mais eficazes do ponto de vista dos custos. O 
RCLE-UE permite este tipo de diligências através dos intercâmbios entre instalações situadas 
na UE. Contudo, a presente decisão não prevê explicitamente uma disposição para este tipo de 
intercâmbios, salvo a transferência de créditos de projectos de países terceiros. 

Trata-se, na opinião do relator de parecer, de uma grave omissão. O relator considera que os 
Estados-Membros devem ter a possibilidade de transferir realizações relativas aos objectivos 
anuais e até 2020 para outros Estados-Membros, desde que sejam efectuados controlos 
adequados e elaborados relatórios com regularidade. Assim, os Estados-Membros serão 
incentivados a ir além dos seus objectivos e será possível conceder facilidades suplementares 
aos Estados-Membros que, por razões eventualmente independentes da sua vontade, não 
estejam em condições de realizar os seus objectivos. 

3. Créditos de projectos de países terceiros 

O relator de parecer observa a preocupação gerada pelo facto de a utilização de créditos de 
projectos de países terceiros não ser ponderada enquanto a UE mantiver o objectivo unilateral 
e mais baixo de 20 %. Esta diligência suscita interrogações. 

Na opinião do relator de parecer, os Estados-Membros devem dispor de um nível máximo de 
flexibilidade. No mínimo, devem ser-lhes dadas garantias, numa fase precoce, quanto aos 
créditos de projectos que poderão utilizar e em que prazo. Caso venha a ser celebrado um 
acordo internacional numa fase precoce, esta garantia seria assegurada pelos tratados em 
vigor. Contudo, na ausência de um acordo internacional, esta certeza não existe para os 
Estados-Membros para além de 2012. 

O relator de parecer considera que a Comissão deve ser convidada a apresentar propostas 
específicas relativas a acordos a nível comunitário com países terceiros que especifiquem as 
possibilidades de gerar créditos de projectos que serão autorizados no âmbito destes acordos 
até Janeiro de 2011 (muito para além da eventual conclusão das negociações internacionais 
que serão levadas a cabo em Copenhaga em Dezembro de 2009). 

4. Os princípios evocados 

A proposta de decisão está baseada no princípio da solidariedade e no princípio da igualdade 
entre os Estados-Membros. 
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A proposta continua, contudo, a ser omissa quanto aos meios a utilizar para reforçar a 
solidariedade entre os Estados, bem como sobre os critérios adoptados para determinar a 
indispensável equidade entre Estados. Estes não só têm situações económicas muito distintas 
como dispõem igualmente de possibilidades muito diversas em matéria de desenvolvimento 
de energias renováveis. 

Na opinião da Comissão, os esforços de redução a envidar pelos Estados deveriam ter em 
conta o PIB relativo per capita dos 27 países. O produto interno bruto é indicativo de um 
fluxo anual, mas não do destino final destes fluxos. Não tem em conta a riqueza de cada país. 
Se a Comissão quisesse basear os esforços dos Estados no princípio da solidariedade, uma 
base mais objectiva seria o PNB per capita. O Produto Nacional Bruto, que é, aliás, utilizado 
para o cálculo dos recursos próprios da União, é obtido retirando do PIB os recursos primários 
pagos por unidades residentes a unidades não residentes, acrescentando-lhe os rendimentos 
primários recebidos do resto do mundo. 

A proposta da Comissão ignora igualmente a situação real dos Estados-Membros. Ao impor
uma obrigação de resultados aos países-membros, é necessário deixar-lhes uma grande 
flexibilidade na escolha dos meios. É necessário permitir que cada Estado pondere um leque 
de opções energéticas que seja o mais inteligente possível, tendo em conta as suas 
possibilidades reais e a relação eficácia/custo, ou seja, a viabilidade económica dos meios a 
utilizar. É necessário permitir o recurso dos Estados aos mecanismos ditos flexíveis (CDM) 
de Quioto, que são uma contribuição importante para a transferência de tecnologias mais 
limpas para os países do terceiro mundo. 

O princípio da territorialidade, em que são baseados os pacotes "clima-energia", proíbe 
nomeadamente um maior recurso dos pequenos países da União às energias renováveis. É 
evidente que o contexto geográfico, geológico, hidráulico etc. seja enormemente distinto de 
um Estado para outro. A incidência do sol é muito mais importante no Sul que no Norte da 
Europa. As fontes hidráulicas são mais importantes nos países alpinos e nos países nórdicos. 
A energia eólica é mais fácil de explorar em países que dispõem de fronteiras marítimas 
expostas aos ventos e que permitem realizar parques eólicos off-shore. A captura e 
armazenamento de carbono (CCS) só é possível quando a geologia o permite. É necessário 
permitir que os Estados prejudicados pela sua geografia, possam investir em projectos de 
energias renováveis fora do seu território e obter benefícios em matéria de redução de 
emissões. Na opinião do relator, é necessário igualmente criar um efectivo mercado interno 
dos certificados de energia "verdes". 

5. As fontes de energia com baixo teor de CO2 

A utilização da energia nuclear é do domínio da subsidiariedade e, por conseguinte, das 
opções democráticas de cada país. O relator considera que a União Europeia não escapará ao
debate sobre a energia nuclear. Esta irreversibilidade torna-se ainda mais evidente quando
todos os relatórios elaborados por entidades reconhecidas nesta matéria, quer sejam os 
relatórios da Agência Internacional da Energia ou do GIEC (relatório de Banguecoque de 
2007), não deixam lugar a qualquer dúvida quanto ao facto de que a procura maciça dos 
produtos à base de carbono irá aumentar até 2030, ou mesmo 2050, independentemente de 
quaisquer esforços em matéria de economia e eficácia energética que venham a ser 
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desenvolvidos nas próximas décadas. O recurso às energias renováveis será mais lento e mais 
dispendioso do que alguns pretendem. 

Se o objectivo principal é reduzir urgentemente as emissões de CO2, será necessário 
incorporar nos objectivos da UE as fontes com baixo teor de CO2. 

6. A imperiosa necessidade de um esforço global 

O relator considera que os esforços de redução dos gases com efeito de estufa na União 
Europeia (14% das emissões mundiais de CO2) terão globalmente resultados inconsequentes, 
se os outros grandes Estados industrializados, a começar pelos Estados Unidos, pela China, 
pela Índia, pela Rússia, pelo Brasil etc. se não comprometerem a fazer esforços palpáveis em 
matéria de redução de emissões. 

Caso seja concluído, nos anos próximos, um acordo internacional vinculativo para o período 
pós-Quioto, a União Europeia aumentará o seu objectivo de redução das emissões de 20% 
para 30% até 2020. Será um esforço extremamente importante, que, por muito desejável que 
seja de um ponto de vista ambiental, irá ter consequências económicas, sociais e sociológicas 
muito consideráveis para os cidadãos europeus. 

Tal adaptação não poderá ser feita através da comitologia, devendo antes ser adoptada em 
sede de co-decisão no quadro de um debate democrático. A Comissão é convidada a
apresentar propostas que tenham em conta os compromissos a assumir pela comunidade 
internacional. Mesmo no caso de um eventual fracasso das futuras negociações, a União 
Europeia deveria igualmente rever a legislação que tenciona adoptar.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de decisão
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. 

(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 PNB
per capita relativo dos Estados-Membros. 
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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.

Os Estados-Membros que têm actualmente 
um PNB per capita relativamente baixo e, 
por conseguinte, perspectivas de 
crescimento elevado do PNB, 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 PNB
per capita relativamente elevado deverão 
reduzir as suas emissões de gases com 
efeito de estufa em comparação com os 
níveis de 2005.

Or. en

Alteração 2

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 

(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 3% do limite de 
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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.

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 
atinjam o limite em qualquer ano entre 
2013 e 2020, ou que não atinja o seu nível 
visado para 2020, deve ser igualmente 
autorizado a comercializar as suas 
reduções de emissões excedentárias com 
outros Estados-Membros, no sentido de os 
auxiliar a cumprir os seus limites ou 
objectivos.

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Um Estado-Membro deve estar 
autorizado a transferir parte dos seus 
direitos a emissões de gases com efeito de 
estufa para outro Estado-Membro, no 
sentido de atenuar as diferenças nos 
custos de redução das emissões, 
suportados pelos Estados-Membros, e de 
permitir uma maior flexibilidade 
geográfica, melhorando simultaneamente 
o custo-benefício da apropriação total da 
Comunidade. Esta transferência deve ser 
governada por um acordo bilateral e a 
transparência deve ser garantida 
mediante notificação à Comissão e 
inscrição da transferência nos registos de 
ambos os Estados-Membros participantes.

Or. en
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Alteração 4

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, no mínimo, 50% desses créditos
sejam comprados aos Países Menos 
Desenvolvidos (PMD) por forma a 
promover a repartição geográfica 
equitativa dos projectos e contribuam para 
a obtenção de um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas.

Or. en

Alteração 5

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 

(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 
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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.

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 4% das emissões de gases 
com efeito de estufa de cada 
Estado-Membro não abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CE no ano de 2005. Os 
Estados-Membros deverão ser autorizados 
a transferir para outros Estados-Membros a 
parte não utilizada dessa quantidade, 
contanto que, no mínimo, 50% dos 
referidos projectos sejam implementados 
nos PMD. 

Or. en

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

(17) Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas, os limites de emissões dos 
Estados-Membros deverão ser ajustados 
com vista a cumprir o compromisso da 
Comunidade de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa fixado no 
referido acordo, tendo em conta o princípio 
da solidariedade entre Estados-Membros e 
a necessidade de crescimento económico 
sustentável em toda a Comunidade. A 
Comissão deverá apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta legislativa que governe esses 
ajustamentos, bem como disposições mais 
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aumentada até um máximo de 50% dos 
esforços de redução adicional a partir de 
fontes não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE.

detalhadas relativas à utilização, pelos 
Estados-Membros, dos créditos 
decorrentes de projectos de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros.

Or. en

Alteração 7

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 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.

Or. en
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Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Além disso, importa aplicar as seguintes 
definições:

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) não 
abrangidas pelo regime de comércio de 
licenças de emissão da UE (ETS), 
expressas em termos de equivalente 
dióxido de carbono, provenientes de fontes 
determinadas ao abrigo da Directiva 
2003/87/CE.

por “acordo internacional” entende-se 
um acordo global e generalizado no 
âmbito da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas relativa às Alterações Climáticas 
(CQNUAC), que implica o objectivo da 
UE de redução de 30% das emissões de 
gases com efeito de estufa até 2020, 
relativamente aos níveis de 1990, 
compromissos com esforços de redução 
comparáveis por parte de outros países 
desenvolvidos e contributos adequados 
por parte de países em desenvolvimento 
economicamente mais avançados, de 
acordo com as suas responsabilidades e 
capacidades.

Or. en
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Alteração 9

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 3% 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 
quantia transferida para cumprir o seu 
limite de emissões de gases com efeito de 
estufa para o ano a que se referem as 
reduções de emissões excedentárias.

Or. en

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em 2020, se as emissões de um 
Estado-Membro forem inferiores ao limite 
estabelecido no anexo da presente 
decisão, esse Estado-Membro pode 
transferir as suas reduções de emissões 
excedentárias para outro Estado-Membro 
que poderá utilizar a quantia transferida 
para cumprir o seu limite de emissões de 
gases com efeito de estufa para 2020.
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Or. en

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em 2020, se as emissões de um 
Estado-Membro forem inferiores ao nível 
definido no anexo à presente decisão, esse 
Estado-Membro pode transferir os seus 
excedentes de reduções de emissões para 
outro Estado-Membro, que pode utilizar a 
quantidade transferida para atingir o seu 
limite de emissões de gases com efeito de 
estufa para 2020.

Or. en

Alteração 11

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 adoptados para a 
aplicação  dos artigos 6.º e 12.º do 
Protocolo de Quioto e  das decisões 
ulteriores tomadas nesse âmbito.

Or. en
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Alteração 12

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 foi aceite de acordo com as 
modalidades e procedimentos adoptados 
para a aplicação do artigo 12.º do 
Protocolo de Quioto e das decisões 
ulteriores tomadas nesse âmbito.

Or. en

Alteração 13

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, cujo tipo de projecto foi 
aceite de acordo com as modalidades e 
procedimentos adoptados para a 
aplicação do artigo 12.º do Protocolo de 
Quioto e das decisões ulteriores tomadas 
nesse âmbito, até esses países ratificarem 
um acordo com a Comunidade ou até 2020, 
conforme o que ocorrer primeiro.

Or. en
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Alteração 14

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 
pelo menos 50% desses créditos sejam 
comprados aos PMD para que seja 
promovida a repartição geográfica 
equitativa dos projectos e aumentadas as 
hipóteses de obtenção de um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas.

Or. en

Alteração 15

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 
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. 

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 
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. A 
Comissão apresenta propostas específicas 
com o intuito de celebrar tais acordos o 
mais tardar até ao final de Janeiro de 
2011, caso, até essa data, não tenha sido 
celebrado um acordo internacional sobre 
alterações climáticas.

Or. en
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Alteração 16

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem, nos seus 
relatórios anuais apresentados ao abrigo do 
artigo 3.° da Decisão 280/2004/CE, 
comunicar as suas emissões anuais 
resultantes da aplicação do artigo 3.º,  bem 
como qualquer transferência de 
excedentes de reduções de emissões 
empreendida ou recebida em 
conformidade com os n.ºs  3 e 3-A do 
artigo 3.º,   e a utilização de créditos em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
4.°.

Or. en

Alteração 17

Proposta de decisão
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5º-A
Relatório sobre as medidas comunitárias 
que se destinam a apoiar a aplicação dos 

compromissos 
1. A Comissão elabora um relatório que 
pormenoriza as medidas suplementares 
que convirá tomar a nível comunitário 
para assegurar o respeito dos 
compromissos em matéria de redução de 
emissões definidos na presente decisão. O 
relatório incluirá, em especial: 
a) os resultados  do exame sobre a 
justificação de uma directiva em matéria 
dos  certificados brancos referidos no 
artigo 4, n.° 5, da Directiva 2006/32/CE, 
precisando, nomeadamente, o potencial 



PE406.142v01-00 18/21 PA\723995PT.doc

PT

para um sistema de intercâmbio 
vinculativo de certificados brancos a nível 
comunitário; 
b) propostas detalhadas de redução das 
emissões provenientes dos domicílios 
particulares e de edifícios comerciais 
graças a um reforço das normas 
aplicáveis aos produtos e às construções, 
a fim de assegurar que todos os novos 
edifícios de habitação e locais comerciais 
atingem uma “produção nula de 
carbono" até 2020. 
2. A Comissão apresenta este relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 1 
de Setembro de 2009. A Comissão 
apresenta propostas legislativas 
adequadas associadas a este relatório até 
30 de Junho de 2010. 

Or. en

Alteração 18

Proposta de decisão
Artigo 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5º-B
Novo financiamento comunitário 

destinado às tecnologias energéticas de 
baixo custo e com baixa produção de 

carbono
1. Uma parte dos rendimentos gerados 
pela atribuição das licenças de emissão no 
âmbito do regime comunitário, que é 
objecto do artigo 10.º da Directiva 
2003/87/CEE, é investida num fundo 
comunitário destinado:
a) à promoção e ao desenvolvimento de 
medidas destinadas à baixa produção de 
carbono e eficazes do ponto de vista 
energético nos domicílios e nos locais 
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comerciais; 
b) à promoção e ao desenvolvimento de 
medidas destinadas  a práticas e 
tecnologias de transporte de baixo teor de 
carbono.
2. O objectivo do fundo deve ser  o de 
fomentar, na medida do possível, o 
financiamento pelo sector privado. 
3. A Comissão apresenta propostas 
específicas relativas às dimensões, ao 
funcionamento e ao objectivo deste tipo de 
fundo até 30 de Junho de 2010. 

Or. en

Alteração 19

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 apresenta 
uma proposta adequada de modificação 
da presente decisão. A proposta inclui: 

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 

a) disposições que garantam que 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 suficiente, quando 
associada às reduções adicionais 
esperadas de fontes abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CEE, para respeitar as 
autorizações concedidas pela Comunidade 
em virtude do acordo internacional;
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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.

b) disposições que alterem o anexo a fim 
de ajustar os limites de emissões para cada 
Estado-Membro de acordo com as
reduções suplementares previstas na 
alínea a);

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.

c) disposições que alterem as regras em 
matéria de 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. 

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 
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ser aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 2 do artigo 9.º.

Or. en

Alteração 20

Proposta de decisão
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8º-A (novo)
Força maior

1. Em caso de força maior e durante o 
período referido no artigo 3.º, os 
Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão autorização para, durante um 
período de tempo limitado, se afastarem 
dos seus compromissos em matéria de 
redução anual de emissões de gases com 
efeito de estufa de maneira linear e nos 
limites definidos no n.° 3 do artigo 3.º . A 
Comissão decide se se trata de um caso de 
força maior, e se assim for, concede 
autorização por um período limitado. 
2. A Comissão elabora linhas directrizes 
destinadas a descrever as circunstâncias 
que comprovem um caso de força maior. 

Or. en
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