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Ratificação do segundo período de compromisso do Protocolo de Quioto da Convenção-
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ANEXO 

à 

Proposta de  
DECISÃO DO CONSELHO 

relativa à conclusão da Alteração de Doha ao Protocolo de Quioto da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas e ao 

cumprimento conjunto dos respetivos compromissos 
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ANEXO 

à 

Proposta de  
DECISÃO DO CONSELHO 

relativa à conclusão da Alteração de Doha ao Protocolo de Quioto da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas e ao 

cumprimento conjunto dos respetivos compromissos 

Notificação dos termos do acordo relativo ao cumprimento conjunto dos compromissos 
assumidos pela União Europeia, os seus Estados-Membros e a Islândia ao abrigo do 

artigo 3.º do Protocolo de Quioto 

1. MEMBROS NO ACORDO 
A União Europeia, os seus Estados-Membros e a República da Islândia são membros no 
presente acordo («os membros»). Os Estados-Membros a seguir enumerados são atualmente 
Estados-Membros da União Europeia: 

Reino da Bélgica, República da Bulgária, República Checa, Reino da Dinamarca, 
República Federal da Alemanha, República da Estónia, Irlanda, República Helénica, 
Reino de Espanha, República Francesa, República da Croácia, República Italiana, 
República de Chipre, República da Letónia, República da Lituânia, Grão-Ducado do 
Luxemburgo, Hungria, República de Malta, Reino dos Países Baixos, República da 
Áustria, República da Polónia, República Portuguesa, Roménia, República da 
Eslovénia, República Eslovaca, República da Finlândia, Reino da Suécia e Reino 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. 

A Islândia participa no presente acordo nos termos estabelecido no acordo celebrado com a 
Islândia relativo à participação da Islândia no cumprimento conjunto dos compromissos da 
União Europeia, dos seus Estados-Membros e da Islândia no segundo período de 
compromisso do Protocolo de Quioto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as 
Alterações Climáticas [inserir referência após a conclusão do acordo]. 

2. CUMPRIMENTO CONJUNTO DOS COMPROMISSOS AO ABRIGO DO ARTIGO 3.º DO 
PROTOCOLO DE QUIOTO 

Nos termos do artigo 4.º, n.º 1, do Protocolo de Quioto, os membros cumprirão os seus 
compromissos estabelecidos ao abrigo do artigo 3.º do seguinte modo: 

– Os membros asseguram solidariamente que, nos Estados-Membros e na Islândia, a 
soma combinada das emissões antropogénicas agregadas, expressas em equivalente 
de dióxido de carbono, dos gases com efeito de estufa incluídas no anexo A do 
Protocolo de Quioto não será superior à sua quantidade atribuída conjunta. Este valor 
é calculado de acordo com os compromissos quantificados de limitação e redução 
das emissões inscritos na terceira coluna do quadro constante do anexo B do 
Protocolo de Quioto e em conformidade com as disposições do artigo 3.º do mesmo. 

– A aplicação do artigo 3.º, n.º 1, do Protocolo de Quioto às emissões de gases com 
efeito de estufa provenientes do transporte aéreo e marítimo relativamente aos 
Estados-Membros e à Islândia baseia-se na abordagem adotada pela Convenção de 
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incluir nos objetivos das Partes apenas as emissões dos transportes aéreos e 
marítimos internos. A abordagem da União Europeia no âmbito do segundo 
compromisso do Protocolo de Quioto continua a ser idêntica à seguida no primeiro 
período de compromisso, tendo em conta a falta de progressos registada desde a 
adoção da Decisão 2/CP.3 no que diz respeito à atribuição dessas emissões aos 
objetivos das Partes. Tal em nada prejudica o rigor dos compromissos assumidos 
pela União Europeia no âmbito do Pacote Clima e Energia, que permanecem 
inalterados. Também não prejudica a necessidade de tomar medidas relativas às 
emissões desses gases provenientes dos combustíveis usados nos transportes aéreos e 
marítimos. 

– Cada Estado-Membro pode elevar o seu nível de ambição mediante a transferência 
de unidades de quantidade atribuída, unidades de redução das emissões ou unidades 
de reduções certificadas de emissões para uma conta de anulações estabelecida no 
seu registo nacional. Os membros devem apresentar conjuntamente as informações 
estabelecidas no ponto 9 da Decisão 1/CMP.8 e devem apresentar também 
conjuntamente as propostas para efeitos do artigo 3.º, n.ºs 1B e 1C, do Protocolo. 

– Os membros devem continuar a aplicar o artigo 3.º, n.ºs 3 e 4, do Protocolo e as 
decisões acordadas ao abrigo do mesmo a título individual. 

– As emissões combinadas do ano de referência dos membros devem ser iguais à soma 
das emissões nos respetivos anos de referência aplicáveis a cada Estado-Membro e à 
Islândia. 

– Caso a alteração do uso do solo e as florestas tenham constituído uma fonte líquida 
de emissões de gases com efeito de estufa em 1990 para qualquer Estado-Membro ou 
para a Islândia, o membro em causa deve, em conformidade com o estabelecido no 
artigo 3.º, n.º 7-A, do Protocolo, incluir nas suas emissões do ano ou período de 
referência (1990) as emissões antropogénicas agregadas por fontes após dedução das 
remoções por sumidouros em 1990, expressas em equivalente de dióxido de carbono, 
resultantes das alterações do uso do solo para efeitos do cálculo da quantidade 
atribuída conjunta dos membros determinada em conformidade com o estabelecido 
no artigo 3.º, n.ºs 7-A, 8 e 8-A, do Protocolo. 

– O cálculo nos termos do artigo 3.º, n.º 7-B, do Protocolo é aplicável à quantidade 
atribuída conjunta do segundo período de compromisso dos membros determinada 
em conformidade com o artigo 3.º, n.ºs 7-A, 8 e 8-A, do Protocolo e à soma das 
emissões médias anuais dos membros durante os primeiros três anos do primeiro 
período de compromisso multiplicada por oito. 

3. NÍVEIS RESPETIVOS DE EMISSÕES ATRIBUÍDOS AOS MEMBROS NO ACORDO 
Os compromissos quantificados de limitação e redução das emissões relativamente aos 
membros inscritos na terceira coluna do anexo B do Protocolo de Quioto são de 80%. A 
quantidade atribuída conjunta dos membros é determinada nos termos estabelecidos no 
artigo 3.º, n.ºs 7-A, 8 e 8-A, do Protocolo, e o seu cálculo será facilitado pela relatório 
apresentado pela União Europeia ao abrigo do ponto 2 da Decisão 2/CMP.8. 

Os níveis de emissões respetivos dos membros são os seguintes: 

– O nível de emissões da União Europeia consiste na diferença entre a quantidade 
atribuída conjunta dos membros e a soma dos níveis de emissões dos 
Estados-Membros e da Islândia. O seu cálculo será facilitado pelo relatório 
apresentado ao abrigo do ponto 2 da Decisão 2/CMP.8. 
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– Os níveis de emissões respetivos dos Estados-Membros e da Islândia consistem, em 
conformidade com o disposto no artigo 4.º, n.ºs 1 e 5, do Protocolo, na soma das 
respetivas quantidades incluídas no quadro 1 e de quaisquer resultados da aplicação 
do artigo 3.º, n.º 7-A, do Protocolo a esse Estado-Membro ou à Islândia. 

As quantidades atribuídas dos membros devem ser iguais aos níveis de emissões respetivos. 

A quantidade atribuída da União Europeia abrange as emissões de gases com efeito de estufa 
no âmbito do Regime de Comércio de Licenças de Emissão da União Europeia, no qual 
participam os seus Estados-Membros e a Islândia, na medida em que essas emissões estejam 
abrangidas pelo Protocolo. As quantidades atribuídas respetivas dos Estados-Membros e da 
Islândia abrangem as emissões de gases com efeito de estufa por fontes e as remoções por 
sumidouros em cada Estado-Membro ou na Islândia no que respeita às fontes e sumidouros 
não abrangidos pelo regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa 
da União Europeia. Incluem todas as emissões de fontes e remoções por sumidouros 
abrangidas pelo artigo 3.º, n.ºs 3 e 4, do Protocolo, bem como todas as emissões de trifluoreto 
de azoto (NF3) ao abrigo do Protocolo. 

Os membros no presente acordo devem comunicar separadamente as emissões por fontes e as 
remoções por sumidouros abrangidas pelas respetivas quantidades atribuídas.  
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Quadro 1: Níveis de emissões dos Estados-Membros e da Islândia (antes da aplicação do 
artigo 3.º, n.º 7-A) 

Bélgica 584 228 513 
Bulgária 222 945 983 
República Checa 520 515 203 
Dinamarca 269 321 526 
Alemanha 3 592 699 888 
Estónia 51 056 976 
Irlanda 343 467 221 
Grécia 480 791 166 
Espanha 1 766 877 232 
França 3 014 714 832 
Croácia 162 271 086 
Itália 2 410 291 421 
Chipre 47 450 128 
Letónia 76 633 439 
Lituânia 113 600 821 
Luxemburgo 70 736 832 
Hungria 434 486 280 
Malta 9 299 769 
Países Baixos 919 963 374 
Áustria 405 712 317 
Polónia 1 583 938 824 
Portugal 402 210 711 
Roménia 656 059 490 
Eslovénia 99 425 782 
Eslováquia 202 268 939 
Finlândia 240 544 599 
Suécia 315 554 578 
Reino Unido 2 743 362 625 
Islândia [valor a determinar em acordo com a Islândia] 

 


