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Alteração 7
Martin Callanan

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A Decisão 1/CMP.825 altera as regras 
relativas ao estabelecimento da 
elegibilidade para participação nos 
mecanismos de flexibilidade no âmbito do 
Protocolo de Quioto. Define igualmente 
limites relacionados com as unidades 
reportadas do primeiro para o segundo 
período de compromisso, incluindo o 
requisito de cada Parte estabelecer uma 
reserva de excedentes do período anterior
(REPA). Além disso, a referida decisão 
prevê a imposição de uma taxa de 2% 
sobre as receitas, a cobrar nas primeiras 
transferências internacionais de unidades 
de quantidade atribuída (UQA) e a emissão 
de unidades de redução de emissões (URE) 
para projetos no âmbito da implementação 
conjunta imediatamente após a conversão 
para URE das UQA ou unidades de 
remoção (URM) anteriormente detidas 
pelas Partes. Estão atualmente a ser 
negociadas novas regras de implementação 
do segundo período de compromisso do 
Protocolo de Quioto.

(5) A Decisão 1/CMP.825 altera as regras 
relativas ao estabelecimento da 
elegibilidade para participação nos 
mecanismos de flexibilidade no âmbito do 
Protocolo de Quioto. Define igualmente 
limites relacionados com as unidades 
reportadas do primeiro para o segundo 
período de compromisso, incluindo o 
requisito de cada Parte estabelecer uma 
reserva de excedentes do período anterior
(REPA). Além disso, a referida decisão 
prevê a imposição de uma taxa de 2% 
sobre as receitas, a cobrar nas primeiras 
transferências internacionais de unidades 
de quantidade atribuída (UQA) e a emissão 
de unidades de redução de emissões (URE) 
para projetos no âmbito da implementação 
conjunta imediatamente após a conversão 
para URE das UQA ou unidades de 
remoção (URM) anteriormente detidas 
pelas Partes. Estão atualmente a ser 
negociadas, no quadro da CQNUAC,
novas regras de implementação do segundo 
período de compromisso do Protocolo de 
Quioto que, depois de confirmadas, 
poderão ter de ser aplicadas através de 
legislação delegada.

__________________ __________________
25 Decisão 1/CMP.8, adotada pela 
Conferência das Partes enquanto Reunião 
das Partes no Protocolo de Quioto, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1

25 Decisão 1/CMP.8, adotada pela 
Conferência das Partes enquanto Reunião 
das Partes no Protocolo de Quioto, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

Or. en
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Justificação

A presente alteração visa esclarecer que não estão ainda definidas todas as regras, o que 
pode ter implicações na utilização de legislação delegada. A CQNUAC continua a negociar 
regras técnicas pormenorizadas relativas ao segundo período de compromisso. Não podemos 
aguardar a definição destas regras antes de adotar a presente legislação, uma vez que não 
poderão ser acordadas antes da COP em Lima, em 2014, o que depois não deixaria tempo 
suficiente à União e aos Estados-Membros para cumprirem, no primeiro trimestre de 2015, 
os seus compromissos relativamente a vários procedimentos previstos nos termos do 
Protocolo.

Alteração 8
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) As regras internacionais pertinentes 
que regem a contabilização das emissões e 
os progressos rumo à consecução dos 
compromissos devem ser adotadas na 
próxima conferência do clima em Lima, 
em dezembro de 2014. A Comissão deve 
trabalhar em conjunto com os 
Estados-Membros e com países terceiros, 
a fim de contribuir para a adoção oficial 
das regras contabilísticas do Protocolo de 
Quioto na conferência de Lima sobre o 
clima. O resultado dessas regras deve 
refletir-se na implementação do registo da 
União e dos atos delegados previstos no 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Alteração/substituição da alteração 5 (considerando 5-B) por parte do relator.

Alteração 9
Bas Eickhout, Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Devido às reduções significativas 
das emissões de gases com efeitos de 
estufa na União, que resultam das 
políticas climáticas e das circunstâncias 
económicas, haverá um excedente de 
UQA, RCE (reduções certificadas de 
emissões) e URE nas contas da União e 
dos Estados-Membros para o segundo 
período de compromisso do Protocolo de 
Quioto. Nos termos da Decisão 1/CMP.8, 
que exige que as partes revejam, até 2014, 
os respetivos compromissos de redução 
para o segundo período de compromisso, 
a União e os Estados-Membros deveriam 
cancelar várias unidades para se 
alinharem com as emissões reais 
previstas, e, pelo menos, com uma 
trajetória de emissões nacionais rentável 
que permita alcançar o objetivo da União 
em matéria de clima para 2050.

Or. en

Alteração 10
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Com vista a estabelecer regras 
coerentes para garantir a implementação 
técnica do Protocolo de Quioto na União 
após 2012, permitir um funcionamento 
eficaz do cumprimento conjunto dos 
compromissos da União, dos seus 
Estados-Membros e da Islândia e assegurar 
a sua harmonização com o funcionamento 
do RCLE-UE e da Decisão Partilha de 
Esforços, o poder de adoção de atos 

(6) Com vista a estabelecer regras 
coerentes para garantir a implementação 
técnica do Protocolo de Quioto na União 
após 2012, permitir um funcionamento 
eficaz e eficiente do cumprimento conjunto 
dos compromissos da União, dos seus 
Estados-Membros e da Islândia e assegurar 
a sua harmonização com o funcionamento 
do RCLE-UE e da Decisão Partilha de 
Esforços, o poder de adoção de atos 
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delegados nos termos do artigo 290.º do 
TFUE deve ser delegado na Comissão. A 
Comissão, quando da preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar a sua coerência com os requisitos 
contabilísticos acordados a nível 
internacional, os termos do cumprimento 
conjunto estabelecidos na Decisão [...] e a 
legislação relevante da União,

delegados nos termos do artigo 290.º do 
TFUE deve ser delegado na Comissão. A 
Comissão, quando da preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar a sua coerência com os requisitos 
contabilísticos acordados a nível 
internacional, os termos do cumprimento 
conjunto estabelecidos na Decisão [...] e a 
legislação relevante da União,

Or. en

Alteração 11
Martin Callanan

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Com vista a estabelecer regras 
coerentes para garantir a implementação 
técnica do Protocolo de Quioto na União 
após 2012, permitir um funcionamento 
eficaz do cumprimento conjunto dos 
compromissos da União, dos seus 
Estados-Membros e da Islândia e assegurar 
a sua harmonização com o funcionamento 
do RCLE-UE e da Decisão Partilha de 
Esforços, o poder de adoção de atos 
delegados nos termos do artigo 290.º do 
TFUE deve ser delegado na Comissão. A 
Comissão, quando da preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar a sua coerência com os requisitos 
contabilísticos acordados a nível 
internacional, os termos do cumprimento 
conjunto estabelecidos na Decisão [...] e a 
legislação relevante da União,

(6) Com vista a garantir a implementação 
técnica do segundo período de 
compromisso do Protocolo de Quioto na 
União após 2012, permitir um 
funcionamento eficaz do cumprimento 
conjunto dos compromissos da União, dos 
seus Estados-Membros e da Islândia e 
assegurar a sua coerência com o 
funcionamento do RCLE-UE e da Decisão 
Partilha de Esforços, o poder de adoção de 
atos delegados nos termos do artigo 290.º 
do TFUE deve ser delegado na Comissão.
A Comissão deve assegurar que se 
realizem as consultas adequadas com os 
Estados-Membros durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
A Comissão, quando preparar e redigir 
atos delegados, deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. A 
Comissão, aquando da preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar a sua coerência com os requisitos 
contabilísticos acordados a nível 
internacional, os termos do cumprimento 
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conjunto estabelecidos na Decisão [...] e a 
legislação relevante da União,

Or. en

Justificação

A presente alteração realça a necessidade de a Comissão consultar peritos, consoante o caso, 
no âmbito dos seus esforços para aplicar a nova legislação. Esta alteração traz maior 
clareza à redação do entendimento comum.

Alteração 12
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º 525/2013 
Artigo 10 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão fica igualmente habilitada a 
adotar atos delegados conforme disposto 
no artigo 25.º, a fim de assegurar, através 
dos registos da União e dos 
Estados-Membros, a implementação 
técnica do Protocolo de Quioto, permitir o 
funcionamento eficaz do cumprimento 
conjunto dos compromissos da União, dos 
Estados-Membros e da Islândia e assegurar 
a sua harmonização com a aplicação da 
Diretiva 2003/87/CE e da Decisão 
406/2009/CE, incluindo:

5. A Comissão fica igualmente habilitada a 
adotar atos delegados conforme disposto 
no artigo 25.º, a fim de assegurar, através 
dos registos da União e dos 
Estados-Membros, a implementação 
técnica do Protocolo de Quioto, permitir o 
funcionamento eficaz e eficiente do 
cumprimento conjunto dos compromissos 
da União, dos Estados-Membros e da 
Islândia e assegurar a sua harmonização 
com a aplicação da Diretiva 2003/87/CE e 
da Decisão 406/2009/CE, incluindo:

Or. en


