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Alteração 49
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A União e os Estados-Membros
devem esforçar-se por fornecer 
informações tão atualizadas quanto 
possível sobre as respetivas emissões de 
gases com efeito de estufa, em especial no 
âmbito da estratégia Europa 2020, e 
especificar os respetivos prazos. O presente 
regulamento deve permitir que essas 
estimativas sejam preparadas nos prazos 
mais curtos possíveis, recorrendo a dados 
estatísticos e outras informações.

(12) A União e os Estados-Membros
devem esforçar-se por fornecer 
informações tão atualizadas quanto 
possível sobre as respetivas emissões de 
gases com efeito de estufa, em especial no 
âmbito da estratégia Europa 2020 e no 
âmbito da política espacial europeia e da 
estratégia espacial europeia, que abordam 
desafios importantes como desastres 
naturais, recursos e monitorização 
climática, para benefício dos cidadãos 
europeus, e especificar os respetivos 
prazos. A este respeito, deverá ser 
ponderado o recurso a dados obtidos a 
partir do espaço como principais 
ferramentas de monitorização, quer para 
a União, quer para os Estados-Membros, 
devido à sua capacidade de mostrarem de 
forma mais fidedigna a situação geral 
relativa às emissões de CO2 e CH4, bem 
como às atividades LULUCF. Para esse 
fim, deverá recorrer-se tanto quanto 
possível ao programa de Monitorização 
Global do Ambiente e Segurança (GMES) 
e a outros sistemas baseados em satélites, 
tendo em vista uma emissão de relatórios 
atempada (medição global diária de 
emissões antropogénicas e rurais de CO2
e CH4, bem como sumidouros de CO2) e 
verificações independentes dos relatórios 
de emissões calculadas. O presente 
regulamento deve permitir que essas 
estimativas sejam preparadas nos prazos 
mais curtos possíveis, recorrendo a dados 
estatísticos e outras informações.

Or. en
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Alteração 50
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Nos termos do Artigo 6.º do 
Protocolo de Quioto, cabe aos 
Estados-Membros assegurar que a 
utilização de mecanismos flexíveis 
previstos no Protocolo de Quioto 
complementa as ações a nível nacional, 
tendo em vista uma redução das 
diferenças per capita em matéria de 
emissões entre os países desenvolvidos e 
os países em desenvolvimento. Pelo menos 
metade das reduções absolutas abaixo dos 
níveis de emissões de referência históricos 
deveriam ser obtidas no seio da UE. A 
legislação da UE encontra-se também ela 
dotada de disposições específicas em 
matérias relativas a certos tipos de 
créditos resultantes de projetos do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, 
que deveriam ser distinguidos nos registos 
e relatórios dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 51
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Nos termos do Artigo 6.º do 
Protocolo de Quioto, cabe aos 
Estados-Membros assegurar que a 
utilização de mecanismos flexíveis 
previstos no Protocolo de Quioto 
complementa as ações a nível nacional, 
tendo em vista uma redução das 
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diferenças per capita em matéria de 
emissões entre os países desenvolvidos e 
os países em desenvolvimento. Pelo menos 
metade das reduções absolutas abaixo dos 
níveis de emissões de referência históricos 
deveriam ser realizadas no seio da UE. A 
legislação da UE encontra-se também ela 
dotada de disposições específicas em 
matérias relativas a certos tipos de 
créditos resultantes de projetos do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, 
que deveriam ser distinguidos nos registos 
e relatórios dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 52
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) Qualquer transferência de 
unidades de quantidade atribuída (UQA) 
entre períodos de compromisso ao abrigo 
do Protocolo de Quioto afetará o nível de 
ambição das reduções globais e a 
diferença resultante no tocante às 
reduções necessárias para limitar as 
alterações climáticas a 2 °C. Apesar do 
limite à realização de transferências, com 
o objetivo de preservar a integridade 
ambiental do segundo período de 
compromisso do Protocolo de Quioto, as 
justificações de transferência de UQA 
devem ser mantidas nos registos e 
relatórios.

Or. en

Alteração 53
Kriton Arsenis
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Proposta de regulamento
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) Qualquer transferência de 
Unidades de Quantidade Atribuída (UQA) 
entre períodos de compromisso ao abrigo 
do Protocolo de Quioto afetará o nível de 
ambição das reduções globais e a 
diferença resultante no tocante às 
reduções necessárias para limitar as 
alterações climáticas a 2 °C. Apesar do 
limite à realização de transferências, com 
o objetivo de preservar a integridade 
ambiental do segundo período de 
compromisso do Protocolo de Quioto, as 
justificações de transferência de UQA 
devem ser mantidas nos registos e 
relatórios.

Or. en

Alteração 54
Michèle Rivasi, Sandrine Bélier

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Tendo em conta a importância das 
emissões evasivas de metano para o 
impacto no clima do gás de xisto no seu 
ciclo de vida, a análise dos inventários dos 
Estados-Membros por parte de peritos da 
União deve prestar uma atenção especial 
aos inventários dessas mesmas emissões, 
bem como a qualquer desenvolvimento em 
matéria de provas científicas relativas à 
sua escala.

Or. en
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Alteração 55
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) vigilância e comunicação de 
emissões de carbono preto, tendo em 
conta a resolução do Parlamento Europeu 
de 14 de setembro de 2011 sobre uma 
abordagem abrangente relativa às 
emissões antropogénicas não-CO2
relevantes para o clima1;
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Alteração 56
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Comunicação das emissões de CO2
provenientes do transporte marítimo;

(e) Comunicação das emissões de gases 
com efeito de estufa provenientes do 
transporte marítimo;

Or. pl

Alteração 57
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) comunicação de emissões de 
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carbono preto com origem em todos os 
meios de transporte;

Or. en

Alteração 58
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Vigilância e comunicação das medidas 
adotadas pelos Estados-Membros para a 
adaptação às consequências inevitáveis das 
alterações climáticas;

(g) Vigilância e comunicação das medidas 
adotadas pelos Estados-Membros para a 
adaptação às consequências inevitáveis das 
alterações climáticas de uma forma 
economicamente eficiente;

Or. en

Alteração 59
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Aos impactos das emissões da aviação 
civil sobre o clima que não comportam a 
emissão de CO2;

e) Aos impactos das emissões da aviação 
civil sobre o clima, que não comportam a 
emissão de CO2, quando as aeronaves 
fazem escala nos aeroportos dos 
Estados-Membros;

Or. it

Alteração 60
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) Aos impactos das emissões da aviação 
civil sobre o clima que não comportam a 
emissão de CO2;

(e) Aos impactos das emissões da aviação 
civil sobre o clima que comportam a 
emissão de CO2;

Or. pl

Alteração 61
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) as ações da União e dos 
Estados-Membros tendo em vista a 
redução de emissões antropogénicas não-
CO2 relevantes para o clima, tendo em 
conta a resolução do Parlamento Europeu 
de 14 de setembro de 2011 sobre uma 
abordagem abrangente relativa às 
emissões antropogénicas não-CO2
relevantes para o clima1;
__________________
1 P7_TA(2011)0384.

Or. en

Alteração 62
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros e a Comissão, em 
nome da União, elaboram e aplicam uma 
estratégia de desenvolvimento 
hipocarbónico que contribua para:

1. Os Estados-Membros e a Comissão, em 
nome da União, apresentam relatórios 
sobre a conceção de uma estratégia de 
desenvolvimento hipocarbónico, de acordo 
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com quaisquer disposições em matéria de 
elaboração de relatórios 
internacionalmente aprovadas no 
contexto da CQNUAC, que contribua para:

Or. en

Alteração 63
Elisabetta Gardini

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A vigilância transparente e precisa dos 
progressos efetivos e previstos alcançados 
pelos Estados-Membros, incluindo o 
contributo das medidas da União, no que 
respeita ao cumprimento dos 
compromissos assumidos pela União e 
pelos Estados-Membros no âmbito da 
CQNUAC com vista a limitar ou reduzir as 
emissões antropogénicas de gases com 
efeito de estufa;

(a) A vigilância transparente e precisa dos 
progressos efetivos e previstos alcançados 
pelos Estados-Membros, incluindo o 
contributo das medidas da União, no que 
respeita ao cumprimento dos 
compromissos de longo prazo assumidos 
pela União e pelos Estados-Membros no 
âmbito da CQNUAC com vista a limitar ou 
reduzir as emissões antropogénicas de 
gases com efeito de estufa;

Or. en

Alteração 64
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

b) O respeito dos compromissos dos 
Estados-Membros em matéria de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
decorrentes da Decisão n.º 406/2009/CE e 
a concretização, a longo prazo, de reduções 
das emissões de gases com efeito de estufa 
e de aumentos das remoções por 
sumidouros em todos os setores, em 

b) O respeito dos compromissos dos 
Estados-Membros em matéria de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
decorrentes da Decisão n.º 406/2009/CE e 
a concretização, a longo prazo, de maiores 
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa e de aumentos das remoções por 
sumidouros em todos os setores, em
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conformidade com o objetivo da União que 
consiste em reduzir as emissões, até 2050, 
entre 80 e 95 % em relação aos níveis de 
1990, no contexto das reduções que, 
segundo o IPCC, os países desenvolvidos 
devem realizar em conjunto.

conformidade com o objetivo da União que 
consiste em reduzir as emissões, até 2050, 
entre 80 e 95 % em relação aos níveis de 
1990.

Or. it

Alteração 65
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

b) O respeito dos compromissos dos 
Estados-Membros em matéria de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
decorrentes da Decisão n.º 406/2009/CE e 
a concretização, a longo prazo, de 
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa e de aumentos das remoções por 
sumidouros em todos os setores, em 
conformidade com o objetivo da União 
que consiste em reduzir as emissões, até 
2050, entre 80 e 95 % em relação aos 
níveis de 1990, no contexto das reduções 
que, segundo o IPCC, os países 
desenvolvidos devem realizar em 
conjunto.

b) O respeito dos compromissos dos 
Estados-Membros em matéria de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
decorrentes da Decisão n.º 406/2009/CE.

Or. it

Alteração 66
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

b) O respeito dos compromissos dos b) O respeito dos compromissos dos 
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Estados-Membros em matéria de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
decorrentes da Decisão n.º 406/2009/CE e 
a concretização, a longo prazo, de reduções 
das emissões de gases com efeito de estufa 
e de aumentos das remoções por 
sumidouros em todos os setores, em 
conformidade com o objetivo da União 
que consiste em reduzir as emissões, até 
2050, entre 80 e 95 % em relação aos 
níveis de 1990, no contexto das reduções 
que, segundo o IPCC, os países 
desenvolvidos devem realizar em conjunto.

Estados-Membros em matéria de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
decorrentes da Decisão n.º 406/2009/CE e 
a concretização, a longo prazo, de maiores 
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa e de aumentos das remoções por 
sumidouros em todos os setores, no 
contexto das reduções que, segundo o 
IPCC, os países desenvolvidos devem 
realizar em conjunto.

Or. it

Alteração 67
Elisabetta Gardini

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O respeito dos compromissos dos 
Estados-Membros em matéria de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
decorrentes da Decisão n.º 406/2009/CE e 
a concretização, a longo prazo, de reduções 
das emissões de gases com efeito de estufa 
e de aumentos das remoções por 
sumidouros em todos os setores, em 
conformidade com o objetivo da União que 
consiste em reduzir as emissões, até 2050, 
entre 80 e 95 % em relação aos níveis de 
1990, no contexto das reduções que, 
segundo o IPCC, os países desenvolvidos 
devem realizar em conjunto.

(b) concretização, a longo prazo, de 
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa e de aumentos das remoções por 
sumidouros em todos os setores, em 
conformidade com o objetivo da União que 
consiste em reduzir as emissões, até 2050, 
entre 80 e 95 % em relação aos níveis de 
1990, no contexto das reduções que, 
segundo o IPCC, os países desenvolvidos 
devem realizar em conjunto.

Or. en

Alteração 68
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O respeito dos compromissos dos 
Estados Membros em matéria de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
decorrentes da Decisão n.º 406/2009/CE e 
a concretização, a longo prazo, de reduções 
das emissões de gases com efeito de estufa 
e de aumentos das remoções por 
sumidouros em todos os setores, em 
conformidade com o objetivo da União 
que consiste em reduzir as emissões, até 
2050, entre 80 e 95 % em relação aos 
níveis de 1990, no contexto das reduções 
que, segundo o IPCC, os países 
desenvolvidos devem realizar em conjunto.

b) O respeito dos compromissos dos 
Estados Membros em matéria de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
decorrentes da Decisão n.º 406/2009/CE e 
a concretização, a longo prazo, de reduções 
das emissões de gases com efeito de estufa 
e de aumentos das remoções por 
sumidouros em todos os setores, no 
contexto das reduções que, segundo o 
IPCC, os países desenvolvidos devem 
realizar em conjunto.

Or. pl

Alteração 69
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O respeito dos compromissos dos 
Estados-Membros em matéria de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
decorrentes da Decisão n.º 406/2009/CE e 
a concretização, a longo prazo, de reduções 
das emissões de gases com efeito de estufa 
e de aumentos das remoções por 
sumidouros em todos os setores, em 
conformidade com o objetivo da União que 
consiste em reduzir as emissões, até 2050, 
entre 80 e 95 % em relação aos níveis de 
1990, no contexto das reduções que, 
segundo o IPCC, os países desenvolvidos 
devem realizar em conjunto.

(b) O respeito dos compromissos dos 
Estados-Membros em matéria de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
decorrentes da Decisão n.º 406/2009/CE e 
a concretização, a longo prazo, de reduções 
das emissões de gases com efeito de estufa 
e de aumentos das remoções por 
sumidouros em todos os setores, em 
conformidade com o objetivo da União que 
consiste em reduzir as emissões 
domésticas, até 2050, entre 80 e 95 % em 
relação aos níveis de 1990, no contexto das 
reduções que, segundo o IPCC, os países 
desenvolvidos devem realizar em conjunto.

Or. en
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Alteração 70
Kriton Arsenis

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O respeito dos compromissos dos 
Estados-Membros em matéria de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
decorrentes da Decisão n.º 406/2009/CE e 
a concretização, a longo prazo, de reduções 
das emissões de gases com efeito de estufa 
e de aumentos das remoções por 
sumidouros em todos os setores, em 
conformidade com o objetivo da União que 
consiste em reduzir as emissões, até 2050, 
entre 80 e 95 % em relação aos níveis de 
1990, no contexto das reduções que, 
segundo o IPCC, os países desenvolvidos 
devem realizar em conjunto.

(b) O respeito dos compromissos dos 
Estados-Membros em matéria de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
decorrentes da Decisão n.º 406/2009/CE e 
a concretização, a longo prazo, de reduções 
das emissões de gases com efeito de estufa 
e de aumentos das remoções por 
sumidouros em todos os setores, em 
conformidade com o objetivo da União que 
consiste em reduzir as emissões 
domésticas, até 2050, entre 80 e 95 % em 
relação aos níveis de 1990, no contexto das 
reduções que, segundo o IPCC, os países 
desenvolvidos devem realizar em conjunto.

Or. en

Alteração 71
Pilar Ayuso

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O respeito dos compromissos dos 
Estados-Membros em matéria de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
decorrentes da Decisão n.º 406/2009/CE e 
a concretização, a longo prazo, de reduções 
das emissões de gases com efeito de estufa 
e de aumentos das remoções por 
sumidouros em todos os setores, em 
conformidade com o objetivo da União que 
consiste em reduzir as emissões, até 2050, 
entre 80 e 95 % em relação aos níveis de 

(b) O respeito dos compromissos dos 
Estados-Membros em matéria de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
decorrentes da Decisão n.º 406/2009/CE e 
a concretização, a longo prazo, de reduções 
das emissões de gases com efeito de estufa 
e de aumentos das remoções por 
sumidouros em todos os setores, em 
conformidade com o objetivo da União que 
consiste em reduzir as emissões, até 2050, 
entre 80 e 95 % em relação aos níveis de 
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1990, no contexto das reduções que, 
segundo o IPCC, os países desenvolvidos 
devem realizar em conjunto.

1990, como parte de um esforço de 
redução das emissões globais em pelo 
menos 50 % até 2050 em relação aos 
níveis de 1990, no contexto das reduções 
que, segundo o IPCC, os países 
desenvolvidos devem realizar em conjunto.

Or. en

Alteração 72
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão as suas estratégias de 
desenvolvimento hipocarbónico um ano 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento ou segundo um calendário 
acordado internacionalmente no âmbito da 
CQNUAC.

2. Os Estados-Membros apresentam 
relatórios à Comissão sobre as suas 
estratégias de desenvolvimento 
hipocarbónico segundo um calendário 
acordado internacionalmente no âmbito da 
CQNUAC.

Or. en

Alteração 73
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão as suas estratégias de 
desenvolvimento hipocarbónico um ano
após a entrada em vigor do presente 
regulamento ou segundo um calendário 
acordado internacionalmente no âmbito da 
CQNUAC.

2. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão as suas estratégias de 
desenvolvimento hipocarbónico 18 meses
após a entrada em vigor do presente 
regulamento ou segundo um calendário 
acordado internacionalmente no âmbito da 
CQNUAC.

Or. en
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Alteração 74
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros criam, gerem e 
procuram melhorar continuamente os 
sistemas de inventário nacionais para 
proceder à estimativa das emissões 
antropogénicas por fontes e da remoção 
por sumidouros dos gases com efeito de 
estufa enunciados no anexo I do presente 
regulamento e assegurar a observância dos 
prazos, a transparência, a exatidão, a 
coerência, a comparabilidade e a 
exaustividade dos seus inventários de gases 
com efeito de estufa.

1. Os Estados-Membros criam, gerem e 
procuram melhorar continuamente os 
sistemas de inventário nacionais, de acordo 
com as exigências da CQNUAC em 
matéria de sistemas nacionais, para 
proceder à estimativa das emissões 
antropogénicas por fontes e da remoção 
por sumidouros dos gases com efeito de 
estufa enunciados no anexo I do presente 
regulamento e assegurar a observância dos 
prazos, a transparência, a exatidão, a 
coerência, a comparabilidade e a 
exaustividade dos seus inventários de gases 
com efeito de estufa.

Or. en

Alteração 75
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Utilização dos sistemas de comunicação 
estabelecidos nos termos do artigo 6.º, n.º 
4, do Regulamento (CE) n.º 842/2006 para 
melhorar a estimativa dos gases fluorados 
nos inventários de gases com efeito de 
estufa;

(a) Utilização dos sistemas de comunicação 
estabelecidos nos termos do artigo 6.º, n.º 
4, do Regulamento (CE) n.º 842/2006 para 
melhorar a estimativa dos gases fluorados 
nos inventários de gases com efeito de 
estufa, sempre que necessário;

Or. en
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Alteração 76
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

É criado um sistema de inventário da 
União, destinado a garantir a observância 
dos prazos, a transparência, a exatidão, a 
coerência, a comparabilidade e a 
exaustividade dos inventários nacionais em 
relação ao inventário de gases com efeito 
de estufa da União. A Comissão 
administra, gere e procura melhorar 
continuamente este sistema, que inclui:

É criado um sistema de inventário da 
União, destinado a garantir a observância 
dos prazos, a transparência, a exatidão, a 
coerência e a comparabilidade dos 
inventários nacionais em relação ao 
inventário de gases com efeito de estufa da 
União. A Comissão administra, gere e 
procura melhorar continuamente este 
sistema, que inclui:

Or. en

Alteração 77
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Um procedimento para efetuar a 
estimativa, em consulta com os 
Estados-Membros em causa, dos dados 
em falta nos inventários nacionais;

Suprimido

Or. en

Alteração 78
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Uma análise anual, por peritos, dos Suprimido
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inventários de gases com efeito de estufa 
dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 79
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros determinam e 
comunicam à Comissão, até 15 de janeiro 
de cada ano («ano X»):

Os Estados-Membros determinam e 
comunicam à Comissão, até 15 de janeiro 
de cada segundo ano («ano X»), ou 
quando a informação é atualizada:

Or. sv

Alteração 80
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As suas emissões antropogénicas de 
gases com efeito de estufa enunciados no 
anexo I do presente regulamento e as 
emissões antropogénicas de gases com 
efeito de estufa referidas no artigo 2.º, 
n.º 1, da Decisão n.º 406/2009/CE, em 
relação ao ano X-2. Sem prejuízo da 
comunicação dos gases com efeito de 
estufa enunciados no anexo I do presente 
regulamento, as emissões de dióxido de 
carbono (CO2) provenientes de fontes da 
categoria «1A.3.A Aviação civil» da 
Diretiva IPCC são consideradas iguais a 
zero para efeitos da aplicação do artigo 3.º 
e do artigo 7.º, n.º 1, da Decisão 
n.º 406/2009/CE;

(a) As suas emissões antropogénicas de 
gases com efeito de estufa enunciados no 
anexo I do presente regulamento, a 
atualizar de acordo com as decisões 
aprovadas no âmbito da CQNUAC e do 
seu Protocolo de Quioto, e as emissões 
antropogénicas de gases com efeito de 
estufa referidas no artigo 2.º, n.º 1, da 
Decisão n.º 406/2009/CE, em relação ao 
ano X-2. Sem prejuízo da comunicação dos 
gases com efeito de estufa enunciados no 
anexo I do presente regulamento, as 
emissões de dióxido de carbono (CO2) 
provenientes de fontes da categoria 
«1A.3.A Aviação civil» da Diretiva IPCC 
são consideradas iguais a zero para efeitos 
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da aplicação do artigo 3.º e do artigo 7.º, 
n.º 1, da Decisão n.º 406/2009/CE;

Or. en

Alteração 81
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As suas emissões antropogénicas de 
gases com efeito de estufa por fontes e 
remoções por sumidouros de dióxido de 
carbono (CO2) resultantes das atividades 
de LULUCF nos termos do Protocolo de 
Quioto e as informações relativas à 
contabilização destas emissões e remoções 
decorrentes das atividades de uso do solo, 
reafetação do solo e silvicultura, em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 3, e, 
caso os Estados-Membros decidam dele 
fazer uso, o artigo 3.º, n.º 4, do referido 
Protocolo, e as decisões pertinentes 
adotadas nesse âmbito, para os anos 
compreendidos entre 2008 e X-2. Os 
Estados-Membros que optaram por 
contabilizar as atividades de gestão de 
solos agrícolas, gestão de pastagens e 
restauração do coberto vegetal nos termos 
do artigo 3.º, n.º 4, do Protocolo de Quioto 
devem ainda comunicar as emissões por 
fontes e as remoções por sumidouros dos 
gases com efeito de estufa para cada uma 
dessas atividades, em relação a 1990;

(d) Emissões com origem em atividades 
LULUCF por fontes e remoções por 
sumidouros em conformidade com as
diretrizes para a preparação das 
informações exigidas nos termos do 
artigo 7.º do Protocolo de Quioto;

Or. en

Alteração 82
Christofer Fjellner
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

Informações sobre os indicadores para o 
ano X-2;

Suprimido

Or. sv

Alteração 83
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) A atribuição efetiva ou prevista das 
emissões verificadas, comunicadas pelas 
instalações e pelos operadores nos termos 
da Diretiva 2003/87/CE, para as 
categorias de fontes constantes do 
inventário nacional de gases com efeito de 
estufa, bem como o rácio entre essas 
emissões verificadas e o total de emissões 
de gases com efeito de estufa 
comunicadas para estas categorias de 
fontes, em relação ao ano X-2;

Suprimido

Or. en

Alteração 84
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – ponto l – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(l) Os resultados dos controlos destinados a 
verificar a coerência das emissões 
comunicadas nos inventários de gases com 
efeito de estufa, em relação ao ano X-2, 

(l) Os resultados dos controlos qualitativos
destinados a verificar a coerência das 
emissões comunicadas nos inventários de 
gases com efeito de estufa, em relação ao 
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com: ano X-2, com:

Or. en

Alteração 85
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) Os resultados dos controlos efetuados 
para verificar a coerência da atividade, 
dos dados e dos pressupostos de base 
utilizados para estimar as emissões na 
elaboração dos inventários de gases com 
efeito de estufa, em relação ao ano X-2, 
com:

Suprimido

(i) os dados e os pressupostos utilizados 
na elaboração dos inventários dos 
poluentes atmosféricos nos termos da 
Diretiva 2001/81/CE;
(ii) os dados comunicados nos termos do 
artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 
n.º 842/2006;
(iii) os dados sobre a energia 
comunicados nos termos do artigo 4.º e do 
anexo B do Regulamento (CE) 
n.º 1099/2008;

Or. en

Alteração 86
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea m) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) os dados e os pressupostos utilizados 
na elaboração dos inventários dos 

Suprimido
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poluentes atmosféricos nos termos da 
Diretiva 2001/81/CE;

Or. en

Alteração 87
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea m) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) os dados comunicados nos termos do 
artigo 6.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 
n.º 842/2006;

Suprimido

Or. en

Alteração 88
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea m) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) os dados sobre a energia 
comunicados nos termos do artigo 4.º e do 
anexo B do Regulamento (CE) 
n.º 1099/2008;

Suprimido

Or. en

Alteração 89
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea n)
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Texto da Comissão Alteração

(n) Uma descrição de eventuais alterações 
aos seus sistemas de inventário nacionais;

(n) Uma descrição de alterações aos seus 
sistemas de inventário nacionais;

Or. en

Alteração 90
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

(o) Uma descrição de eventuais alterações 
aos seus sistemas de registo nacionais;

(o) Uma descrição de alterações aos seus 
sistemas de registo nacionais;

Or. en

Alteração 91
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros apresentam ao 
Secretariado da CQNUAC, até 15 de Abril 
de cada ano, os seus inventários nacionais, 
que contêm informações idênticas às do 
relatório apresentado à Comissão em 
conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo.

3. Os Estados-Membros apresentam ao 
Secretariado da CQNUAC, até 15 de Abril 
de cada ano, os seus inventários nacionais, 
que contêm informações apresentadas à 
Comissão em conformidade com o n.º 2 do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 92
Elisabetta Gardini
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Adição ou eliminação de substâncias na 
lista de gases com efeito de estufa 
constante do anexo I do presente 
regulamento;

(a) Adição ou eliminação de substâncias na 
lista de gases com efeito de estufa 
constante do anexo I do presente 
regulamento, de acordo com decisões 
aprovadas no âmbito da CQNUAC e do 
Protocolo de Quioto;

Or. en

Alteração 93
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Definição de requisitos de vigilância e 
de comunicação sobre as atividades de 
LULUCF, em conformidade com 
qualquer novo acordo internacional ou 
ato legislativo adotado em conformidade 
com o artigo 9.º da Decisão 
n.º 406/2009/CE.

Suprimido

Or. en

Alteração 94
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Suprimido
Inventários aproximados das emissões de 
gases com efeito de estufa
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Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão, até 31 de julho de cada ano 
(«ano X»), inventários aproximados das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
relação ao ano X-1. A Comissão elabora 
anualmente, com base nos inventários 
aproximados das emissões de gases com 
efeito de estufa dos Estados-Membros ou, 
se necessário, com base nas suas próprias 
estimativas, um inventário aproximado 
das emissões de gases com efeito de estufa 
da União. A Comissão disponibiliza estas 
informações ao público até 30 de 
setembro de cada ano.

Or. it

Alteração 95
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão procede a um controlo 
inicial dos dados apresentados pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 7.º, 
n.º 1, do presente regulamento para 
verificar a exaustividade e identificar 
eventuais problemas. A Comissão 
comunica aos Estados-Membros os 
resultados desse controlo no prazo de seis 
semanas após a data-limite de apresentação 
dos dados. Os Estados-Membros
respondem a todas as questões suscitadas 
pelo controlo inicial até 15 de Março, 
juntamente com a apresentação do 
inventário final relativo ao ano X-2.

1. A Comissão procede a um controlo 
inicial dos dados apresentados pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 7.º, 
n.º 1, do presente regulamento para 
verificar a exaustividade e identificar 
eventuais problemas. A Comissão 
comunica aos Estados-Membros os 
resultados desse controlo no prazo de seis 
semanas após a data-limite de apresentação 
dos dados. Os Estados-Membros
respondem a todas as questões relevantes
suscitadas pelo controlo inicial até 15 de 
Março, juntamente com a apresentação do 
inventário final relativo ao ano X-2.

Or. en

Alteração 96
Elisabetta Gardini



PE486.140v01-00 26/55 AM\897512PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se um Estado-Membro não responder às 
questões suscitadas pela Comissão ou não
apresentar as estimativas completas do 
inventário necessárias para a elaboração do 
inventário da União até 15 de março, a 
Comissão prepara estimativas que utilizará 
em substituição das correspondentes
estimativas do inventário do Estado-
Membro. Para o efeito, a Comissão utiliza 
métodos conformes com as orientações 
aplicáveis à elaboração dos inventários 
nacionais de gases com efeito de estufa.

2. Se um Estado-Membro não apresentar as 
estimativas completas do inventário 
necessárias para a elaboração do inventário 
da União até 15 de março, a Comissão 
prepara estimativas para auxiliar o Estado-
Membro em questão a completar essas 
estimativas. Para o efeito, a Comissão 
utiliza as orientações aplicáveis à 
elaboração dos inventários nacionais de 
gases com efeito de estufa.

Or. en

Alteração 97
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Comunicação das emissões de CO2
provenientes do transporte marítimo.

Comunicação das emissões de gases com 
efeito de estufa provenientes do transporte 
marítimo.

Or. pl

Alteração 98
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. São atribuídas à Comissão 1. Após a adoção de qualquer legislação 
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competências para adotar atos delegados 
em conformidade com o artigo 29.º do 
presente regulamento no que respeita à 
definição dos requisitos de vigilância e 
comunicação das emissões de CO2

provenientes do transporte marítimo para 
as embarcações que escalam portos 
marítimos dos Estados-Membros. Os 
requisitos adotados em matéria de 
vigilância e comunicação são conformes 
com os requisitos acordados no âmbito da 
CQNUAC e, na medida do possível, com 
os requisitos aplicados às embarcações no 
contexto da Organização Marítima 
Internacional (OMI) ou pela legislação da 
União em matéria de emissões de gases 
com efeito de estufa do transporte 
marítimo. Os requisitos de vigilância e 
comunicação, na medida do possível,
reduzem a carga de trabalho dos 
Estados-Membros, nomeadamente através 
do recurso ao sistema centralizado de 
recolha e conservação de dados.

da União em matéria de emissões de gases 
com efeito de estufa provenientes do 
transporte marítimo, os Estados-Membros
determinam as suas emissões de CO2
provenientes do transporte marítimo e 
comunicam as mesmas à Comissão, 
respeitando as disposições sobre 
comunicação incluídas naquela 
legislação.

Or. en

Alteração 99
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. São atribuídas à Comissão competências 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 29.º do 
presente regulamento no que respeita à 
definição dos requisitos de vigilância e 
comunicação das emissões de CO2 

provenientes do transporte marítimo para 
as embarcações que escalam portos 
marítimos dos Estados-Membros. Os 
requisitos adotados em matéria de 
vigilância e comunicação são conformes 
com os requisitos acordados no âmbito da 

1. São atribuídas à Comissão competências 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 29.º do 
presente regulamento no que respeita à 
definição dos requisitos de vigilância e 
comunicação das emissões de CO2 

provenientes do transporte marítimo para 
as embarcações que escalam portos 
marítimos dos Estados-Membros. Os 
requisitos adotados em matéria de 
vigilância e comunicação são conformes 
com os requisitos acordados no âmbito da 
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CQNUAC e, na medida do possível, com 
os requisitos aplicados às embarcações no 
contexto da Organização Marítima 
Internacional (OMI) ou pela legislação da 
União em matéria de emissões de gases 
com efeito de estufa do transporte 
marítimo. Os requisitos de vigilância e 
comunicação, na medida do possível,
reduzem a carga de trabalho dos 
Estados-Membros, nomeadamente através 
do recurso ao sistema centralizado de 
recolha e conservação de dados.

CQNUAC e com os requisitos aplicados às 
embarcações no contexto da Organização 
Marítima Internacional (OMI) ou pela 
legislação da União em matéria de 
emissões de gases com efeito de estufa do 
transporte marítimo. Os requisitos de 
vigilância e comunicação reduzem a carga 
de trabalho dos Estados-Membros, 
nomeadamente através do recurso ao 
sistema centralizado de recolha e 
conservação de dados.

Or. en

Alteração 100
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um ato é adotado nos termos 
do n.º 1 do presente artigo, os 
Estados-Membros determinam e 
comunicam à Comissão, até 15 de Janeiro 
de cada ano («ano X»), por força desse 
ato, as emissões de CO2 provenientes do 
transporte marítimo, correspondentes ao 
ano X-2.

Suprimido

Or. en

Alteração 101
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2 a. Os requisitos de vigilância e 
comunicação, na medida do possível, 
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reduzem a carga de trabalho dos 
Estados-Membros, nomeadamente através 
do recurso ao sistema centralizado de 
recolha e conservação de dados e, desde 
que acordado, do cumprimento dos 
requisitos estipulados no âmbito da 
CQNUAC e da OMI.

Or. en

Alteração 102
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Estes sistemas têm por objetivo garantir 
a observância dos prazos, a transparência, a 
exatidão, a coerência, a comparabilidade e 
a exaustividade das informações 
comunicadas relativas às políticas, medidas 
e projeções das emissões antropogénicas de 
gases com efeito de estufa por fontes e à 
sua remoção por sumidouros, conforme 
previsto nos artigos 14.º e 15.º do presente 
regulamento, e nomeadamente a utilização 
e aplicação dos dados, métodos e modelos 
e a realização de atividades de garantia e 
de controlo da qualidade, bem como de 
análises de sensibilidade.

2. Estes sistemas têm por objetivo garantir 
a observância dos prazos, a transparência, a 
exatidão, a coerência, a comparabilidade e 
a exaustividade das informações 
comunicadas relativas às políticas, medidas 
e projeções das emissões antropogénicas de 
gases com efeito de estufa por fontes e à 
sua remoção por sumidouros, conforme 
previsto nos artigos 14.º e 15.º do presente 
regulamento, e nomeadamente, se for o 
caso, a utilização e aplicação dos dados, 
métodos e modelos e a realização de 
atividades de garantia e de controlo da 
qualidade, bem como de análises de 
sensibilidade.

Or. en

Alteração 103
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão, até 15 de março de cada ano
(«ano X»):

1. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão, até 15 de março de cada biénio
('ano X+1'):

Or. en

Alteração 104
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros disponibilizam ao 
público, em suporte eletrónico, a avaliação
dos custos e dos efeitos das políticas e 
medidas nacionais e todas as informações 
relativas às políticas e medidas, bem como 
todas as informações relativas à aplicação 
das políticas e medidas da União 
destinadas a limitar ou reduzir as emissões 
de gases com efeito de estufa por fontes ou 
a intensificar a sua remoção por 
sumidouros, juntamente com os relatórios 
técnicos que sustentam essas avaliações. 
Estas informações compreendem 
descrições dos modelos e das abordagens 
metodológicas utilizadas, as definições e 
os pressupostos subjacentes.

2. Os Estados-Membros disponibilizam ao 
público, em suporte eletrónico, as políticas 
e medidas nacionais e todas as informações 
relativas às políticas e medidas, bem como 
as informações relativas à aplicação das 
políticas e medidas da União destinadas a 
limitar ou reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa por fontes ou a 
intensificar a sua remoção por sumidouros.

Or. en

Alteração 105
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão, até 15 de março de cada ano
(«ano X»), as informações relativas às 
projeções nacionais das emissões 
antropogénicas de gases com efeito de 
estufa por fontes e da sua remoção por 
sumidouros, discriminadas por gases e por 
setores. Estas projeções incluem as 
estimativas quantitativas para um período 
de quatro anos consecutivos que terminem 
em 0 ou 5, imediatamente após o ano X. As 
projeções nacionais devem ter em 
consideração todas as políticas e medidas 
adotadas a nível da União e indicam:

1. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão, até 15 de março de cada biénio
('ano X+1'), as informações relativas às 
projeções nacionais das emissões 
antropogénicas de gases com efeito de 
estufa por fontes e da sua remoção por 
sumidouros, discriminadas por gases e por 
setores. Estas projeções incluem as 
estimativas quantitativas para um período 
de quatro anos consecutivos que terminem 
em 0 ou 5, imediatamente após o ano X. As 
projeções nacionais devem ter em 
consideração todas as políticas e medidas 
adotadas a nível da União e indicam:

Or. en

Alteração 106
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão, até 15 de março de cada ano
(«ano X»), as informações relativas às 
projeções nacionais das emissões 
antropogénicas de gases com efeito de 
estufa por fontes e da sua remoção por 
sumidouros, discriminadas por gases e por 
setores. Estas projeções incluem as 
estimativas quantitativas para um período 
de quatro anos consecutivos que terminem 
em 0 ou 5, imediatamente após o ano X. As 
projeções nacionais devem ter em 
consideração todas as políticas e medidas 
adotadas a nível da União e indicam:

1. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão, até 15 de março de cada biénio
(«ano X»), as informações relativas às 
projeções nacionais das emissões 
antropogénicas de gases com efeito de 
estufa por fontes e da sua remoção por 
sumidouros, discriminadas por gases e por 
setores. Estas projeções incluem as 
estimativas quantitativas para um período 
de quatro anos consecutivos que terminem 
em 0 ou 5, imediatamente após o ano X. As 
projeções nacionais devem ter em 
consideração todas as políticas e medidas 
adotadas a nível da União e indicam:

Or. en
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Alteração 107
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) projeções relativas à forma como os 
gases com efeito de estufa provenientes da 
reciclagem de resíduos influenciarão as 
alterações climáticas;

Or. en

Alteração 108
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) projeções relativas aos gases com 
efeito de estufa emitidos num país terceiro 
como consequência da importação, por 
parte de um Estado-Membro, de energia 
proveniente desse país;

Or. en

Alteração 109
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-C) projeções relativas à forma como as 
condições atmosféricas extremas afetarão 
a possibilidade das florestas, da 
agricultura e da água sequestrarem 
carbono e gases com efeito de estufa.
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Or. en

Alteração 110
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se um Estado-Membro não apresentar, 
até 15 de março de cada ano, estimativas
completas das projeções, a Comissão pode 
realizar as estimativas necessárias para 
elaborar as projeções a nível da União.

2. Os Estados-Membros comunicam as 
suas projeções mais recentes disponíveis.
Se um Estado-Membro não apresentar, até 
15 de março de cada biénio, uma projeção, 
ou se as projeções não estiverem em 
conformidade com o estipulado no n.º 1, a 
Comissão pode realizar as estimativas 
necessárias para elaborar as projeções a 
nível da União.

Or. en

Alteração 111
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão, até 15 de março de cada ano, 
informações sobre as medidas que 
aplicaram ou pretendem aplicar para se 
adaptarem às alterações climáticas, em 
especial, sobre as estratégias de adaptação 
nacionais ou regionais e as medidas de 
adaptação. Estas informações 
compreendem a dotação orçamental 
afetada por domínio de intervenção e, para 
cada medida de adaptação, o principal 
objetivo, o tipo de instrumento, o estado de 
adiantamento da aplicação e o tipo de 
impacto ligado à alteração climática (como 

Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão, até 15 de março de cada ano, 
informações sobre as medidas que 
aplicaram ou pretendem aplicar para se 
adaptarem às alterações climáticas, em 
especial, sobre as estratégias de adaptação 
nacionais ou regionais e as medidas de 
adaptação. Estas informações 
compreendem a dotação orçamental 
afetada por domínio de intervenção e, para 
cada medida de adaptação, o principal 
objetivo, o tipo de instrumento, o estado de 
adiantamento da aplicação e o tipo de 
impacto ligado à alteração climática (como 
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inundação, subida do nível do mar, 
temperaturas extremas, secas e fenómenos 
meteorológicos extremos).

inundação, subida do nível do mar, 
temperaturas extremas, secas, tempestades, 
furacões e outros fenómenos 
meteorológicos extremos).

Or. en

Alteração 112
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão, até 15 de março de cada ano, 
informações sobre as medidas que 
aplicaram ou pretendem aplicar para se 
adaptarem às alterações climáticas, em 
especial, sobre as estratégias de adaptação 
nacionais ou regionais e as medidas de 
adaptação. Estas informações 
compreendem a dotação orçamental 
afetada por domínio de intervenção e, para 
cada medida de adaptação, o principal 
objetivo, o tipo de instrumento, o estado de 
adiantamento da aplicação e o tipo de 
impacto ligado à alteração climática (como 
inundação, subida do nível do mar, 
temperaturas extremas, secas e fenómenos 
meteorológicos extremos).

Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão, até 15 de março de cada biénio, 
informações sobre as medidas que 
aplicaram ou pretendem aplicar para se 
adaptarem às alterações climáticas, em 
especial, sobre as estratégias de adaptação 
nacionais ou regionais e as medidas de 
adaptação. Estas informações poderão 
compreender a dotação orçamental afetada 
por domínio de intervenção e, para cada 
medida de adaptação, o principal objetivo, 
o tipo de instrumento, o estado de 
adiantamento da aplicação e o tipo de 
impacto ligado à alteração climática (como 
inundação, subida do nível do mar, 
temperaturas extremas, secas e fenómenos 
meteorológicos extremos).

Or. en

Alteração 113
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido
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Or. pl

Alteração 114
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Até 15 de março de cada ano («ano X»),
os Estados-Membros comunicam à
Comissão, com base nos melhores dados 
disponíveis:

Os Estados-Membros cooperam com a 
Comissão no sentido de permitirem a 
comunicação, da parte da União, sobre o 
apoio financeiro e tecnológico prestado a 
países em desenvolvimento, fornecendo 
informações, sempre que disponíveis, 
sobre:

Or. en

Alteração 115
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Até 15 de março de cada ano («ano X»), 
os Estados-Membros comunicam à 
Comissão, com base nos melhores dados 
disponíveis:

Até 31 de dezembro de cada ano («ano 
X»), os Estados-Membros comunicam à 
Comissão, com base nos melhores dados 
disponíveis e utilizando qualquer formato 
comum aprovado no âmbito da 
CQNUAC::

Or. en

Alteração 116
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(a) Informações relativas ao apoio 
financeiro autorizado e pago aos países em
desenvolvimento no âmbito da CQNUAC 
para o ano X-1, ao apoio financeiro 
autorizado para o ano X e ao apoio que 
pretendem conceder no futuro. As 
informações comunicadas devem conter:

(a) Apoio financeiro aos países em 
desenvolvimento no âmbito da CQNUAC.

Or. en

Alteração 117
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) Informações relativas ao apoio 
financeiro autorizado e pago aos países em
desenvolvimento no âmbito da CQNUAC 
para o ano X-1, ao apoio financeiro 
autorizado para o ano X e ao apoio que 
pretendem conceder no futuro. As 
informações comunicadas devem conter:

(a) Informações relativas ao apoio 
financeiro autorizado e pago aos países em
desenvolvimento, de acordo com as 
disposições da CQNUAC para o ano X-1, 
ao apoio financeiro atribuído para o ano X 
e, se disponível, ao apoio financeiro que 
pretendem conceder nos anos seguintes. 
As informações comunicadas devem 
conter:

Or. en

Alteração 118
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) elementos que indiquem se os recursos 
financeiros que o Estado-Membro 
concedeu aos países em desenvolvimento 

Suprimido
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são apoios novos e adicionais no contexto 
da CQNUAC e os cálculos que 
permitiram chegar a essa conclusão;

Or. en

Alteração 119
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) elementos que indiquem se os recursos 
financeiros que o Estado-Membro 
concedeu aos países em desenvolvimento 
são apoios novos e adicionais no contexto
da CQNUAC e os cálculos que permitiram 
chegar a essa conclusão;

(i) elementos que indiquem que proporção 
dos recursos financeiros que o Estado-
Membro concedeu ou atribuiu aos países 
em desenvolvimento corresponde a apoios 
novos e adicionais para o objetivo de 
elevar a Ajuda Pública ao 
Desenvolvimento para 0,7 % do 
Rendimento Nacional Bruto, de acordo 
com a CQNUAC e os cálculos que 
permitiram chegar a essa conclusão;

Or. en

Justificação

A referência a 0,7 % APD/GINI é necessário no sentido de assegurar que os compromissos 
financeiros em matéria de alterações climáticas sejam cumpridos e assegurados de modo a 
que os fundos públicos internacionais não sejam desviados dos compromissos de longo prazo 
de apoiar o desenvolvimento de diferentes países.

Alteração 120
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) elementos sobre os recursos 
financeiros atribuídos pelo Estado-

Suprimido
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Membro para efeitos da implementação 
da CQNUAC por tipo de via, ou seja, 
bilateral, regional ou multilateral;

Or. en

Alteração 121
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) elementos sobre os recursos financeiros 
atribuídos pelo Estado-Membro para 
efeitos da implementação da CQNUAC por 
tipo de via, ou seja, bilateral, regional ou 
multilateral;

(ii) elementos sobre os recursos financeiros 
atribuídos pelo Estado-Membro para 
efeitos da implementação da CQNUAC por 
tipo de via, ou seja, bilateral, regional ou 
multilateral, incluindo os seguintes, 
conforme necessário:
(a) o Fundo Mundial para o Meio 
Ambiente, o Fundo para os Países Menos 
Desenvolvidos, o Fundo Especial para as 
Alterações Climáticas, o Fundo de 
Adaptação, o Fundo Verde para o Clima e 
o Fundo Fiduciário para as Atividades 
Suplementares;

(b) outros fundos multilaterais relativos às 
alterações climáticas;
(c) instituições financeiras multilaterais, 
incluindo bancos de desenvolvimento 
regional;
(d) organismos especializados das Nações 
Unidas;
(e) contribuições através de vias 
bilaterais, regionais e outros;

Or. en

Alteração 122
Elisabetta Gardini
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) elementos quantitativos relativos aos 
fluxos financeiros com base nos 
«marcadores do Rio para a ajuda 
relacionada com a atenuação dos efeitos 
das alterações climáticas ou com a 
adaptação às alterações climáticas» 
(«marcadores do Rio») introduzidos pelo 
Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da 
OCDE, bem como elementos 
metodológicos relativos à aplicação do 
método dos «marcadores do Rio» para as 
alterações climáticas;

Suprimido

Or. en

Alteração 123
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) elementos quantitativos relativos aos 
fluxos financeiros com base nos 
«marcadores do Rio para a ajuda 
relacionada com a atenuação dos efeitos 
das alterações climáticas ou com a 
adaptação às alterações climáticas» 
(«marcadores do Rio») introduzidos pelo 
Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da 
OCDE, bem como elementos 
metodológicos relativos à aplicação do
método dos «marcadores do Rio» para as 
alterações climáticas;

Suprimido

Or. en
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Alteração 124
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a – subalínea iii

Texto da Comissão Alteração

(iii) elementos quantitativos relativos aos 
fluxos financeiros com base nos 
«marcadores do Rio para a ajuda 
relacionada com a atenuação dos efeitos 
das alterações climáticas ou com a 
adaptação às alterações climáticas» 
(«marcadores do Rio») introduzidos pelo 
Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da 
OCDE, bem como elementos 
metodológicos relativos à aplicação do 
método dos «marcadores do Rio» para as 
alterações climáticas;

(iii) elementos quantitativos relativos aos 
fluxos financeiros, através de apoios quer 
a projetos quer orçamentais, com base nos 
«marcadores do Rio para a ajuda 
relacionada com a atenuação dos efeitos 
das alterações climáticas ou com a 
adaptação às alterações climáticas» 
(«marcadores do Rio») introduzidos pelo 
Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da 
OCDE, bem como elementos 
metodológicos relativos à aplicação do 
método dos «marcadores do Rio» para as 
alterações climáticas, estabelecendo a 
distinção entre o financiamento da 
Redução das Emissões resultantes da 
Desflorestação e Degradação da Floresta 
+ (REDD+) e outras ações de atenuação 
no contexto do marcador do Rio para a 
atenuação das alterações climáticas;

Or. en

Alteração 125
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) pormenores da ajuda prestada quer 
pelo setor público quer pelo privado, 
consoante o caso, aos países em 
desenvolvimento particularmente 
vulneráveis aos efeitos das alterações 
climáticas, para se adaptarem a esses 
efeitos;

Suprimido
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Or. en

Alteração 126
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) pormenores da ajuda prestada quer 
pelo setor público quer pelo privado, 
consoante o caso, aos países em 
desenvolvimento particularmente 
vulneráveis aos efeitos das alterações 
climáticas, para se adaptarem a esses 
efeitos;

(iv) pormenores da ajuda prestada ou 
atribuída para apoiar a adaptação às 
alterações climáticas nos países em 
desenvolvimento particularmente 
vulneráveis aos efeitos das alterações 
climáticas;

Or. en

Alteração 127
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) pormenores da ajuda prestada quer 
pelo setor público quer pelo privado, 
consoante o caso, aos países em 
desenvolvimento particularmente 
vulneráveis aos efeitos das alterações 
climáticas, para se adaptarem a esses 
efeitos;

(iv) pormenores do apoio financeiro 
prestado pelos Estados-Membros e 
destinado a ações de atenuação e 
adaptação em países em desenvolvimento, 
incluindo o montante dos recursos 
financeiros, a fonte do financiamento, os 
tipos de instrumentos utilizados, tais como 
subsídios e empréstimos em condições 
favoráveis, e o setor;

Or. en

Alteração 128
Elisabetta Gardini
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) pormenores da ajuda prestada quer 
pelo setor público quer pelo privado, 
consoante o caso, aos países em 
desenvolvimento, para reduzirem as 
emissões de gases com efeito de estufa;

Suprimido

Or. en

Alteração 129
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) pormenores da ajuda prestada quer pelo 
setor público quer pelo privado, consoante 
o caso, aos países em desenvolvimento, 
para reduzirem as emissões de gases com 
efeito de estufa;

(v) pormenores da ajuda prestada ou 
atribuída aos países em desenvolvimento, 
para reduzirem as emissões de gases com 
efeito de estufa;

Or. en

Alteração 130
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) pormenores da ajuda prestada quer 
pelo setor público quer pelo privado, 
consoante o caso, aos países em 
desenvolvimento, para reduzirem as 
emissões de gases com efeito de estufa;

(v) informações, tão completas quanto 
possível, sobre fluxos financeiros privados 
alavancados por financiamento bilateral 
destinado às ações de atenuação e 
adaptação nos países em desenvolvimento, 
bem como sobre políticas e medidas que 
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promovem o aumento do investimento
privado nas ações de atenuação e 
adaptação nos países em desenvolvimento 
que sejam partes da CQNUAC;

Or. en

Alteração 131
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) – subalínea v-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(v-A) pormenores sobre o financiamento 
privado novo e adicional mobilizado pelo 
Estado-Membro, incluindo informações 
sobre montantes, utilização desse 
financiamento para adaptação, atenuação 
ou REDD+, país beneficiário, setor e tipo 
de atividade, bem como sobre o tipo do 
financiamento ou instrumentos 
destinados a mobilizar ou alavancar esse 
financiamento;

Or. en

Alteração 132
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Informações sobre as atividades 
realizadas pelos Estados-Membros
relacionadas com a transferência de 
tecnologia para os países em 
desenvolvimento no âmbito da CQNUAC e 
sobre as tecnologias transferidas durante 
o ano X-1, bem como informações sobre 
as atividades previstas no domínio da 

(b) Atividades realizadas pelos 
Estados-Membros relacionadas com a 
transferência de tecnologia para os países 
em desenvolvimento no âmbito da 
CQNUAC.
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transferência de tecnologias para os 
países em desenvolvimento no âmbito da 
CQNUAC e sobre as tecnologias a 
transferir durante os anos X e seguintes. 
Estas informações também devem indicar 
se a tecnologia transferida foi utilizada 
para atenuar os efeitos das alterações 
climáticas ou para a adaptação a esses 
efeitos, o país beneficiário, o montante do 
apoio concedido e o tipo de tecnologia 
transferida.

Or. en

Alteração 133
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Informações sobre as atividades 
realizadas pelos Estados-Membros
relacionadas com a transferência de
tecnologia para os países em 
desenvolvimento no âmbito da CQNUAC 
e sobre as tecnologias transferidas 
durante o ano X-1, bem como 
informações sobre as atividades previstas 
no domínio da transferência de 
tecnologias para os países em 
desenvolvimento no âmbito da CQNUAC 
e sobre as tecnologias a transferir durante 
os anos X e seguintes. Estas informações 
também devem indicar se a tecnologia 
transferida foi utilizada para atenuar os 
efeitos das alterações climáticas ou para a 
adaptação a esses efeitos, o país 
beneficiário, o montante do apoio 
concedido e o tipo de tecnologia 
transferida.

(b) Informações sobre as medidas adotadas 
pelos Estados-Membros no sentido de 
promoverem, facilitarem e financiarem a
transferência, o acesso, e a implementação 
de tecnologias amigas do ambiente para 
benefício dos países em desenvolvimento, 
bem como o apoio ao desenvolvimento e 
melhoria das capacidades e tecnologias 
endógenas desses mesmos países e, tanto 
quanto possível, fornecer também 
informações sobre histórias de sucesso e 
de insucesso.

Or. en
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Alteração 134
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Informações relativas aos anos X-2 
e X-1 sobre as medidas e ações 
relacionadas com a transferência de 
tecnologia implementadas ou com 
realização já planeada por parte de 
Estados-Membros. Deve incluir, tanto 
quanto possível, informações sobre o país 
beneficiário, a área alvo da atenuação ou 
adaptação, o setor envolvido e as fontes de 
transferência tecnológica dos setores 
público ou privado, devendo igualmente 
distinguir entre as atividades levadas a 
cabo pelos setores público ou privado.

Or. en

Alteração 135
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Até 15 de março de cada ano («ano X»), 
os Estados-Membros comunicam à 
Comissão, em relação ao ano X-1:

1. Até 15 de março de cada biénio («ano 
X+1»), os Estados-Membros comunicam à 
Comissão, em relação aos anos X-1 e X:

Or. en

Alteração 136
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Informações relativas à utilização a dar 
às receitas geradas pelos 
Estados-Membros, durante o ano X-1, 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissões, nos termos do 
artigo 10.º, n.º 1, da Diretiva 2003/87/CE. 
Estas informações compreendem dados 
específicos e pormenorizados relativos à 
utilização a dar a 50 % das receitas e às 
subsequentes medidas adotadas, com 
indicação da categoria a que pertencem 
estas medidas, em conformidade com o 
artigo 10.º, n.º 3, da Diretiva 2003/87/CE, e 
do país ou região beneficiário;

(b) Informações relativas à utilização a dar 
às receitas geradas pelos 
Estados-Membros, durante os anos X-1 e 
X, provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissões, nos termos do 
artigo 10.º, n.º 1, da Diretiva 2003/87/CE. 
Estas informações compreendem dados 
específicos e pormenorizados relativos à 
utilização a dar a 50 % das receitas e às 
subsequentes medidas adotadas, com 
indicação da categoria a que pertencem 
estas medidas, em conformidade com o 
artigo 10.º, n.º 3, da Diretiva 2003/87/CE, e 
do país ou região beneficiário;

Or. en

Alteração 137
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea b

Texto da Comissão Alteração

b) Informações relativas à utilização a dar 
às receitas geradas pelos Estados 
Membros, durante o ano X-1, provenientes 
da venda em leilão de licenças de 
emissões, nos termos do artigo 10.º, n.º 1, 
da Diretiva 2003/87/CE. Estas 
informações compreendem dados 
específicos e pormenorizados relativos à 
utilização a dar a 50 % das receitas e às 
subsequentes medidas adotadas, com 
indicação da categoria a que pertencem 
estas medidas, em conformidade com o 
artigo 10.º, n.º 3, da Diretiva 2003/87/CE, 
e do país ou região beneficiário;

b) Informações relativas à utilização a dar 
às receitas geradas pelos Estados 
Membros, durante o ano X-1, provenientes 
da venda em leilão de licenças de 
emissões, nos termos do artigo 10.º, n.º 1, 
da Diretiva 2003/87/CE;

Or. pl



AM\897512PT.doc 47/55 PE486.140v01-00

PT

Alteração 138
Sabine Wils

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As informações referidas no artigo 6.º, 
n.º 1, alínea b), da Decisão 
n.º 406/2009/CE e informações que 
indicam como a sua política de aquisição 
dos créditos contribui para a obtenção de 
um acordo internacional em matéria de 
alterações climáticas.

(d) As informações detalhadas referidas no 
artigo 6.º, n.º 1, alínea b), da Decisão 
n.º 406/2009/CE incluindo códigos de 
identificação de unidades e informações 
que indicam como a sua política de 
aquisição dos créditos contribui para a 
obtenção de um acordo internacional em 
matéria de alterações climáticas.

Or. en

Alteração 139
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir dos dados comunicados em 
relação ao ano 2013, a Comissão procede a 
uma avaliação anual por peritos dos dados 
constantes dos inventários nacionais 
apresentados pelos Estados-Membros nos 
termos do artigo 7.º, n.º 2, do presente 
regulamento, a fim de verificar a 
concretização, pelos Estados-Membros, 
dos objetivos de redução ou limitação das 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa, nos termos do artigo 3.º da Decisão 
n.º 406/2009/CE, bem como de outros 
objetivos de redução ou limitação das 
emissões de gases com efeito de estufa 
estabelecidos na legislação da União.

2. A partir dos dados comunicados em 
relação ao ano 2013, a Comissão procede a 
uma avaliação intermédia e final por 
peritos dos dados constantes dos 
inventários nacionais apresentados pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 7.º, 
n.º 2, do presente regulamento, a fim de 
verificar os progressos no sentido da
concretização, pelos Estados-Membros, 
dos objetivos de redução ou limitação das 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa, nos termos do artigo 3.º da Decisão 
n.º 406/2009/CE, bem como de outros 
objetivos de redução ou limitação das 
emissões de gases com efeito de estufa 
estabelecidos na legislação da União.

Or. en
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Alteração 140
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir dos dados comunicados em 
relação ao ano 2013, a Comissão procede a 
uma avaliação anual por peritos dos dados 
constantes dos inventários nacionais 
apresentados pelos Estados-Membros nos 
termos do artigo 7.º, n.º 2, do presente 
regulamento, a fim de verificar a 
concretização, pelos Estados-Membros, 
dos objetivos de redução ou limitação das 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa, nos termos do artigo 3.º da Decisão 
n.º 406/2009/CE, bem como de outros 
objetivos de redução ou limitação das 
emissões de gases com efeito de estufa 
estabelecidos na legislação da União.

2. A partir dos dados comunicados em 
relação ao ano 2013, a Comissão procede a 
uma avaliação anual por peritos dos dados 
constantes dos inventários nacionais 
apresentados pelos Estados-Membros nos 
termos do artigo 7.º, n.º 2, do presente 
regulamento, a fim de verificar a 
concretização, pelos Estados-Membros, 
dos objetivos de redução ou limitação das 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa, nos termos do artigo 3.º da Decisão 
n.º 406/2009/CE, bem como de outros 
objetivos de redução ou limitação das 
emissões de gases com efeito de estufa 
estabelecidos na legislação da União. Os 
Estados-Membros participam plenamente 
neste processo.

Or. en

Alteração 141
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. As avaliações iniciais e anuais por 
peritos compreendem:

3. As avaliações iniciais, intermédias e 
finais por peritos compreendem:

Or. en
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Alteração 142
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Se for caso disso, o cálculo das 
correções técnicas necessárias.

(c) Se for caso disso, o cálculo das 
correções técnicas necessárias, em 
concertação com os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 143
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Se for caso disso, o cálculo das 
correções técnicas necessárias.

(c) Se for caso disso, emitir 
recomendações sobre correções técnicas, 
com o objetivo de aperfeiçoar os 
inventários dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 144
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São atribuídas à Comissão
competências para adotar atos delegados 
em conformidade com o artigo 29.º do 
presente regulamento no que respeita à 
definição das regras aplicáveis à realização 
das avaliações por peritos previstas nos 
n.os 1 e 2 do presente artigo, nomeadamente 

4. A Comissão adota atos de execução que 
determinam as regras aplicáveis à 
realização das avaliações por peritos 
previstas nos n.os 1 e 2 do presente artigo, 
nomeadamente das tarefas previstas no 
n.º 3 do presente artigo. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
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das tarefas previstas no n.º 3 do presente 
artigo.

com o procedimento de exame referido no 
n.º 2 do Artigo 30º.

Or. en

Alteração 145
Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A Comissão assegura o 
desenvolvimento de uma metodologia 
coerente, aplicável tanto à avaliação do 
inventário realizada por peritos nos 
termos do presente artigo como à 
avaliação por parte da CQNUAC.
A avaliação definida no presente artigo 
centra-se apenas nas informações 
exigidas pela Decisão n.º 406/2009/CE.

Or. en

Justificação

Dado que a avaliação da parte da UE deve ser desenvolvida em paralelo com a avaliação da 
CQNUAC, existe um risco de coexistência de duas metodologias diferentes e, por 
conseguinte, de um Estado-Membro apresentar dois níveis diferentes de emissões declaradas. 
A Alteração destina-se a assegurar a coerência entre as duas avaliações.

Alteração 146
Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Após conclusão da avaliação anual por 
peritos dos dados dos inventários nacionais 
relativos ao ano 2020, nos termos do 
artigo 20.º do presente regulamento, a 

1. Após conclusão da avaliação anual por 
peritos dos dados dos inventários nacionais 
relativos ao ano X-2, nos termos do 
artigo 20.º do presente regulamento, a 
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Comissão procede ao novo cálculo do 
somatório das emissões de gases com 
efeito de estufa para cada Estado-
Membro, em conformidade com a fórmula 
indicada no anexo II do presente 
regulamento.

Comissão procede ao novo cálculo da 
dotação anual de gases de efeito de estufa 
para cada Estado-Membro nos termos do 
n.º 2 do artigo 3.º da Decisão n.º
406/2009/CE e em conformidade com a
mais recente metodologia utilizada na 
avaliação dos inventários do ano X 
relativamente às emissões do ano X-2.

Or. en

Justificação

A Comissão propõe que os limites de emissões sejam definidos uma vez em 2012 para todo o 
período 2013-2020, ao passo que as emissões declaradas serão calculadas segundo uma 
metodologia em evolução. A avaliação do cumprimento entre limites e emissões declaradas 
basear-se-á em metodologias divergentes, podendo por isso resultar em não-conformidades. 
Os limites deveriam ser recalculados todos os anos, de modo a refletirem a metodologia mais 
atual.

Alteração 147
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. De dois em dois anos, a Comissão avalia 
os impactos globais da aviação no clima 
mundial, incluindo os não relacionados
com emissões de CO2, tais como as 
emissões de óxidos de azoto e os seus 
efeitos, como a formação acrescida de 
nuvens do tipo cirro, com base nos dados 
de emissões comunicados pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 7.º 
do presente regulamento, melhorando 
eventualmente essa avaliação consoante os 
progressos científicos e os dados relativos 
ao transporte aéreo.

2. De dois em dois anos, a Comissão avalia 
os impactos globais da aviação no clima 
mundial relacionados com emissões de
CO2 e os seus efeitos, como a formação 
acrescida de nuvens do tipo cirro, com base 
nos dados de emissões comunicados pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 7.º 
do presente regulamento, melhorando 
eventualmente essa avaliação consoante os 
progressos científicos e os dados relativos 
ao transporte aéreo.

Or. pl
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Alteração 148
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Elaboração do inventário aproximado 
de gases com efeito de estufa, nos termos 
do artigo 8.º do presente regulamento;

Suprimido

Or. it

Justificação

Em consequência da alteração que suprime o artigo 8.º.

Alteração 149
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º  1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Realização da avaliação anual por 
peritos;

Suprimido

Or. en

Alteração 150
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Elaboração do inventário aproximado 
de gases com efeito de estufa da União;

Suprimido

Or. it
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Justificação

Em consequência da alteração que suprime o artigo 8.º.

Alteração 151
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

São atribuídas à Comissão competências 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 29.º do 
presente regulamento no que respeita ao 
estabelecimento de requisitos 
pormenorizados em matéria de 
comunicação de informações, incluindo 
disposições em matéria de conteúdo, 
estrutura, modelo e modalidades de 
apresentação das comunicações dos 
Estados-Membros, nos termos dos artigos 
4.º, 5.º, 7.º, 8.º e 13.º a 19.º do presente 
regulamento.

São atribuídas à Comissão competências 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 29.º do 
presente regulamento no que respeita ao 
estabelecimento de requisitos 
pormenorizados em matéria de 
comunicação de informações, incluindo 
disposições em matéria de conteúdo, 
estrutura, modelo e modalidades de 
apresentação das comunicações dos 
Estados-Membros, nos termos dos artigos 
4.º, 5.º, 7.º e 13.º a 19.º do presente 
regulamento.

Or. it

Justificação

Em consequência da alteração que suprime o artigo 8.º.

Alteração 152
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

São atribuídas à Comissão competências 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 29.º do 
presente regulamento no que respeita ao 
estabelecimento de requisitos 

São atribuídas à Comissão competências 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 29.º do 
presente regulamento no que respeita ao 
estabelecimento de requisitos 
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pormenorizados em matéria de 
comunicação de informações, incluindo 
disposições em matéria de conteúdo, 
estrutura, modelo e modalidades de 
apresentação das comunicações dos 
Estados-Membros, nos termos dos 
artigos 4.º, 5.º, 7.º, 8.º e 13.º a 19.º do 
presente regulamento.

pormenorizados em matéria de 
comunicação de informações, incluindo 
disposições em matéria de conteúdo, 
estrutura, modelo e modalidades de 
apresentação das comunicações dos 
Estados-Membros, nos termos dos 
artigos 7.º, 8.º e 13.º a 19.º do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 153
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

São atribuídas à Comissão competências 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 29.º do 
presente regulamento no que respeita ao 
estabelecimento de requisitos em matéria 
de criação, organização e funcionamento 
dos sistemas nacionais dos 
Estados-Membros nos termos dos 
artigos 5.º e 13.º do presente regulamento.

São atribuídas à Comissão competências 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 29.º do 
presente regulamento no que respeita ao 
estabelecimento de requisitos em matéria 
de criação, organização e funcionamento 
dos sistemas nacionais dos 
Estados-Membros nos termos do 
artigo 13.º do presente regulamento.

Or. en

Alteração 154
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

São atribuídas à Comissão competências 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 29.º do 
presente regulamento no que respeita à 
revogação total ou parcial ou à alteração 

São atribuídas à Comissão competências 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 29.º do 
presente regulamento no que respeita à 
revogação total ou parcial ou à alteração 
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dos artigos 4.º a 7.º, 10.º a 12.º, 14.º, 15.º, 
17.º e 19.º do presente regulamento, caso 
se conclua que a evolução da situação a 
nível internacional ou a outro nível 
contribuiu para que as obrigações de 
comunicação nos termos dos referidos 
artigos se tenham tornado desnecessárias, 
não proporcionais às correspondentes 
vantagens, não coerentes com os requisitos 
de comunicação de informações nos termos 
da CQNUAC ou causadoras de uma 
duplicação destes requisitos. Nenhum ato 
adotado ao abrigo do presente artigo pode 
tornar as obrigações de comunicação a 
nível da União e a nível internacional, no 
seu conjunto, mais onerosas para os 
Estados-Membros.

dos artigos 6.º, 7.º, 10.º a 12.º, 14.º, 15.º, 
17.º e 19.º do presente regulamento, caso 
se conclua que a evolução da situação a 
nível internacional ou a outro nível 
contribuiu para que as obrigações de 
comunicação nos termos dos referidos 
artigos se tenham tornado desnecessárias, 
não proporcionais às correspondentes 
vantagens, não coerentes com os requisitos 
de comunicação de informações nos termos 
da CQNUAC ou causadoras de uma 
duplicação destes requisitos. Nenhum ato 
adotado ao abrigo do presente artigo pode 
tornar as obrigações de comunicação a 
nível da União e a nível internacional, no 
seu conjunto, mais onerosas para os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 155
Theodoros Skylakakis

Proposta de regulamento
Anexo I – título 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Emissões de carbono preto

Or. en


