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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a 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
(COM(2013)0768 – C7-0000/2013 – 2013/0376(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (COM(2013)0768),

– Tendo em conta a Alteração ao Protocolo de Quioto adotada na oitava sessão da 
Conferência das Partes, enquanto Reunião das Partes no Protocolo de Quioto, realizada 
em Doha, Catar, em dezembro de 2012 (Alteração de Doha ao Protocolo de Quioto),

– Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o 
artigo 192.º, n.º 1, em conjugação com o artigo 218.º, n.º 6, alínea a),

 Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho, nos termos do artigo 
352.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C7-0000/2013),

– Tendo em conta o artigo 81.º, n.º 1, do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar e o parecer da Comissão dos Assuntos Externos (A7-0000/2014),

1. Aprova a proposta de decisão do Conselho;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

sobre a 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

Introdução

O Protocolo de Quioto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas foi assinado em 1997, estabelecendo objetivos vinculativos de redução das 
emissões ao nível internacional. A UE ratificou o Protocolo em 2002, e declarou que tanto a 
mesma como os seus 15 Estados-Membros da altura fariam uso dessa disposição para cumprir 
em conjunto o compromisso da UE em matéria de emissões. A União Europeia e os seus 
Estados-Membros eram, assim, solidariamente responsáveis, nos termos do mecanismo de 
observância do Protocolo de Quioto, pelo cumprimento do compromisso de reduzir as suas 
emissões coletivas de gases com efeito de estufa (GEE) no primeiro período (2008-2012) em 
8 %, abaixo dos níveis de 1990.

Nas suas conclusões de 9 de março de 2012, o Conselho decidiu propor um compromisso 
quantificado conjunto de redução das emissões da União de 20 % para o segundo período de 
compromisso do Protocolo de Quioto.

Esta posição do Conselho foi seguida pelos seus Estados-Membros durante a Conferência de 
Doha sobre as Alterações Climáticas, realizada em dezembro de 2012, onde as 192 Partes no 
Protocolo de Quioto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas 
adotaram uma alteração ao Protocolo.

A alteração de Doha estabelece um segundo período de compromisso no âmbito do Protocolo 
de Quioto (PQ PC2), com início em 1 de janeiro de 2013 e termo em 31 de dezembro de 
2020, com compromissos de redução das emissões juridicamente vinculativos de acordo com 
os quais a União Europeia, os seus Estados-Membros e a Islândia se comprometem a limitar 
as suas emissões médias anuais de gases com efeito de estufa (GEE), no período de 2013 a 
2020, a 80 % das suas emissões no ano de referência (em geral, 1990).

Além disso, a Alteração de Doha introduz mais três alterações ao texto do Protocolo de 
Quioto a aplicar no segundo período de compromisso que dizem respeito ao seguinte: em 
primeiro lugar, à inclusão de um novo gás (trifluoreto de azoto); em segundo lugar, a um 
mecanismo de ambição que estabelece um procedimento simplificado que permite o 
ajustamento por uma Parte do seu compromisso mediante um aumento do seu nível de 
ambição durante um período de compromisso; em terceiro lugar, a uma disposição que ajusta 
automaticamente o objetivo de uma Parte, a fim de evitar um aumento das suas emissões no 
período de 2013 a 2020 para além das suas emissões médias relativas aos anos de 2008 a 
2010.

A Alteração de Doha está sujeita a aceitação pelas Partes no Protocolo de Quioto e só entra 
em vigor após a data de receção pelo Depositário da Convenção dos instrumentos de 
aceitação de, pelo menos, três quartos das Partes no Protocolo de Quioto.



PR\1017286PT.doc 7/11 PE527.992v02-00

PT

Por conseguinte, é necessário que a ratificação da Alteração de Doha pela UE, pelos seus 
Estados-Membros e pela Islândia seja efetuada de forma atempada.  

Objetivo

A proposta de Decisão do Conselho estabelece a base para a conclusão da Alteração de Doha 
pela União Europeia e define os termos do cumprimento conjunto dos compromissos 
assumidos pela União Europeia, pelos seus Estados-Membros e pela Islândia. 

A proposta:

 confirma que a União Europeia e os seus Estados-Membros cumprirão os seus 
compromissos conjuntamente, incluindo a Islândia (artigo 2.º);

 clarifica as responsabilidades relativas à apresentação de relatórios, com vista a 
facilitar o cálculo pela Comissão e pelos Estados-Membros das quantidades atribuídas 
(artigo 3.º);

 contém disposições sobre as responsabilidades relativas ao depósito do instrumento de 
aceitação da Alteração de Doha junto das Nações Unidas (artigo 4.º) e sobre o 
depósito conjunto dos instrumentos de aceitação (artigo 5.º, n.º 1);

 estabelece que os Estados-Membros devem tomar as medidas necessárias para 
completar os seus processos de ratificação nacional o mais tardar em 16 de fevereiro 
de 2015, tanto quanto possível (artigo 5.º, n.º 2), e informar a Comissão da data 
provável de finalização dos procedimentos relevantes até 15 de setembro de 2014 
(artigo 5.º, n.º 3).

Base jurídica

A base jurídica para a atual proposta de decisão do Conselho é o artigo 192.º, n.º 1, em 
conjugação com o artigo 218.º, n.º 6, alínea a), do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE).

O Parlamento Europeu decide por aprovação.

Posição do relator

O relator congratula-se com o projeto de proposta da Comissão de decisão do Conselho 
relativa à conclusão da Alteração de Doha ao Protocolo de Quioto e ao cumprimento conjunto 
dos respetivos compromissos. Considera que fornece todas as bases necessárias para a 
conclusão da Alteração de Doha pela União Europeia, pelos seus Estados-Membros e pela 
Islândia.  

O relator pretende destacar os seguintes aspetos principais: 

Acordo de cumprimento conjunto



PE527.992v02-00 8/11 PR\1017286PT.doc

PT

O relator recorda que, com base no Pacote Clima e Energia adotado em 2009, em particular 
no Regime de Comércio de Licenças de Emissão da UE (RCLE-UE) e na Decisão Partilha de 
Esforços, a UE e os seus Estados-Membros estão já a implementar uma redução de emissões 
de 20 % até 2020 o que, na verdade, lhes permitiu concordar com a implementação dos seus 
compromissos para o segundo período do Protocolo de Quioto. A este respeito, o relator 
gostaria de salientar que a proposta não altera os objetivos ou obrigações dos 
Estados-Membros nos termos da legislação sobre o «Pacote Clima e Energia» de 2009.

O Protocolo de Quioto exige que as Partes num acordo de cumprimento conjunto estabeleçam 
e notifiquem, juntamente com os seus instrumentos de ratificação, os níveis de emissões 
atribuídos a cada membro nesse acordo (artigo 4.º, n.º 1, do Protocolo de Quioto). 

Os níveis de emissões atribuídos a cada Estado-Membro (e à Islândia) estão especificados no 
quadro 1 do anexo I da proposta de Decisão do Conselho. Estes níveis de emissões em 
toneladas de equivalente dióxido de carbono (eq-CO2) são iguais à soma das atribuições 
anuais de emissões nos anos de 2013 a 2020 para cada Estado-Membro, com base na Decisão 
Partilha de Esforços (Decisão n.º 406/2009), e incluem todas as fontes e sumidouros no 
território desse Estado-Membro abrangidos pelo Protocolo de Quioto, à exceção das fontes 
incluídas no Regime de Comércio de Licenças de Emissão da UE (RCLE-UE). Os números 
exatos das atribuições anuais de emissões estão especificados na Decisão 2013/162/UE da 
Comissão, de 26 de março de 2013, e na Decisão 2013/634/UE da Comissão, de 31 de 
outubro de 2013.

O nível de emissões/a quantidade atribuída da UE abrange as emissões nos Estados-Membros 
e na Islândia de fontes incluídas no RCLE-UE, que também fazem parte do âmbito do 
Protocolo de Quioto. 

A proposta da Comissão não define um número absoluto para a quantidade atribuída da UE. 
Em vez disso, exige que esta seja calculada como a diferença entre a quantidade atribuída 
conjunta da UE, dos seus Estados-Membros e da Islândia, e a soma das quantidades atribuídas 
dos Estados-Membros e da Islândia. Tal significa que o risco associado à incerteza da 
dimensão total da quantidade atribuída conjunta assenta na quantidade atribuída da UE, e não 
na quantidade atribuída de cada Estado-Membro. Este risco decorre do facto de a quantidade 
atribuída conjunta só ser determinada no relatório para facilitar o cálculo da quantidade 
atribuída conjunta, estando sujeita a eventuais ajustamentos na sequência da revisão desse 
relatório pelas equipas de avaliação especializadas da ONU. 

Significa também que, caso não se atinja o nível total combinado de reduções de emissões no 
acordo, os membros do acordo são responsáveis pelo nível de emissões atribuído a esse 
membro ao abrigo do acordo de cumprimento conjunto (artigo 4.º, n.º 6, do Protocolo de 
Quioto). 

No entanto, o relator considera que os procedimentos de conformidade integrados do 
RCLE-UE, os mecanismos baseados no mercado do Protocolo de Quioto e a possibilidade de 
utilizar o excedente do primeiro período de compromisso vão ajudar a garantir que o 
não-cumprimento da UE seja extremamente improvável.

Países terceiros que participam no RCLE-UE ou que estão ligados ao mesmo
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Embora a Islândia não seja um Estado-Membro da UE, participa no RCLE-UE e pretende 
cumprir o seu compromisso no PQ PC2 em conjunto com a UE e os seus Estados-Membros. 
Os direitos e obrigações que se aplicam aos Estados-Membros no cumprimento conjunto têm 
de ser aplicáveis à Islândia através de legislação da UE e do novo acordo entre a UE, todos os 
Estados-Membros e a Islândia, que a Comissão foi mandatada para negociar.

A participação no RCLE-UE de países terceiros que não fazem parte do acordo de 
cumprimento conjunto (Listenstaine, Noruega) não afeta o cumprimento conjunto entre a UE, 
os seus Estados-Membros e a Islândia. Quando for necessária uma compensação líquida das 
unidades do PQ, de acordo com as transferências de licenças de emissão da UE entre esses 
países e a União Europeia, os detalhes técnicos pertinentes terão de ser definidos e aplicados.

Para os países terceiros ligados ao RCLE-UE, que não participam no cumprimento conjunto 
(Suíça e possivelmente outros), todos os pormenores relativamente à compensação líquida das 
unidades do PQ que reflitam o comércio líquido em licenças da UE entre a UE e um país 
terceiro terão de ser estabelecidos no acordo de ligação entre a UE e esse país terceiro.

Requisitos contabilísticos e de comunicação

De acordo com o segundo período de compromisso do Protocolo de Quioto, cada Parte é 
obrigada a apresentar um relatório para facilitar o cálculo da sua quantidade atribuída e para 
demonstrar a sua capacidade de contabilizar as suas emissões e a quantidade atribuída (o 
relatório inicial). Os requisitos pormenorizados para os relatórios iniciais estão estabelecidos 
na Decisão 2/CMP.8.

A decisão de ratificação proposta prevê um relatório conjunto inicial da UE, dos seus 
Estados-Membros e da Islândia, a ser elaborado pela Comissão, e relatórios iniciais 
individuais de cada Estado-Membro e da Islândia. O relatório inicial conjunto deve conter as 
informações exigidas relativamente ao compromisso conjunto, com base nas quais é calculada 
a quantidade atribuída conjunta, e definir a quantidade atribuída da UE. 

Todos os relatórios iniciais serão sujeitos a uma revisão por equipas de peritos ao nível 
internacional, mas as quantidades atribuídas dos Estados-Membros ou da Islândia não seriam 
sujeitas a ajustamentos na revisão dos seus respetivos relatórios iniciais. 

A decisão de ratificação proposta baseia-se no pressuposto de que a UE e os seus 
Estados-Membros continuam a apresentar inventários nacionais individuais de gases com 
efeito de estufa, bem como comunicações nacionais em conformidade com os requisitos de 
comunicação de informações acordados ao nível internacional, implementados ao abrigo da 
legislação da UE através do artigo 7.º do Regulamento Mecanismo de Monitorização. 

Conforme exigido, os Estados-Membros devem comunicar qual a parte das suas emissões 
totais nacionais que está abrangida pelo RCLE-UE, para garantir que a avaliação da 
conformidade só tem em conta as respetivas emissões do Estado-Membro ou da Islândia dos 
setores não abrangidos pelo RCLE. A UE continuaria a apresentar o inventário de gases com 
efeito de estufa completo para a UE e os seus Estados-Membros, em consonância com as 
regras do Protocolo de Quioto. 

As regras internacionais pertinentes que regem a contabilização de emissões e os progressos 
realizados no sentido do cumprimento dos compromissos no PQ PC2 foram acordadas em 
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termos de conteúdo, embora não tenham sido formalmente aprovadas, em Varsóvia, em 
novembro de 2013. A sua aprovação formal deve ocorrer na próxima conferência sobre o 
clima em Lima, em dezembro de 2014. Em Varsóvia, a União Europeia e todas as outras 
partes com um compromisso no PQ PC2, declararam que consideram fechada, em termos de 
conteúdo, a parte acordada destas regras internacionais e que vão transpô-las para o direito 
interno. 

O relator considera importante salientar que a apresentação formal dos instrumentos de 
ratificação da UE, dos seus Estados-Membros e da Islândia à ONU deveria ocorrer, em 
qualquer caso, após a conferência de Lima sobre o clima, no final de 2014, e, por conseguinte, 
somente depois da aprovação oficial programada das regras contabilísticas. Tal permitiria que 
a UE reconsiderasse as suas opções de ratificação caso o acordo substantivo atual sobre as 
regras contabilísticas fosse reaberto de uma forma que afetasse o acordo de cumprimento 
conjunto.

Reporte, taxa sobre as receitas e mecanismos de mercado do Protocolo de Quioto

A proposta de Decisão do Conselho não contém disposições específicas para a implementação 
técnica do Protocolo de Quioto através da gestão de unidades no sistema de registos da União 
e dos seus Estados-Membros durante o segundo período de compromisso. A este respeito, a 
decisão de ratificação proposta pressupõe que os acordos alcançados em Doha, em dezembro 
de 2012, sobre o reporte das quantidades excedentárias do primeiro período de compromisso, 
a emissão de unidades de redução de emissões (URE) no âmbito dos mecanismos de mercado 
e a transferência internacional de unidades de quantidade atribuída (UQA) devem ser 
aplicados e utilizados pelas Partes em conformidade. Também é óbvio que as regras técnicas 
necessárias têm de ser desenvolvidas e adotadas, a fim de garantir a coerência na aplicação 
das disposições do Protocolo de Quioto ao nível da UE e dos Estados-Membros.

A decisão de ratificação proposta também se baseia no pressuposto de que cada membro no 
acordo de cumprimento conjunto é responsável por estabelecer e manter a sua própria 
elegibilidade em relação às operações de Quioto que envolvem o seu registo nacional, de 
acordo com as regras do PQ. Para os Estados-Membros que ainda não estabeleceram a sua 
elegibilidade, tal significa que não podem participar em operações do Protocolo de Quioto no 
seu registo PQ até que a sua elegibilidade seja estabelecida. As transferências de créditos 
internacionais para fins de conformidade no RCLE-UE são realizadas no registo do PQ da UE 
e estão, por conseguinte, abrangidas pela elegibilidade da UE.

Mecanismo de ambição do Protocolo de Quioto

O anexo da Proposta de Decisão de ratificação do Conselho deixa claro que cada membro no 
acordo de cumprimento conjunto pode aumentar o seu nível de ambição através da anulação 
de unidades de Quioto. Exige também que qualquer apresentação ao abrigo do artigo 3.º, 
n.ºs 1-B e 1-C, do PQ seja feita em conjunto.

De acordo com a proposta da Comissão, cada Estado-Membro pode aumentar unilateralmente 
a sua ambição através da anulação voluntária de unidades de Quioto. Qualquer aumento 
formal no objetivo da UE e qualquer alteração resultante no acordo de cumprimento conjunto 
terão, contudo, de ser feitos em conjunto. A proposta da Comissão não estabelece os 
procedimentos para fazer uma alteração formal desse tipo. Tais procedimentos terão de ser 
decididos no contexto de qualquer decisão de aumentar o objetivo da UE.
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Conclusão

O relator considera que a decisão de ratificação sobre a conclusão da Alteração de Doha ao 
Protocolo de Quioto e ao cumprimento conjunto dos compromissos assumidos pela União 
Europeia transmitirá um sinal claro relativamente aos esforços e à liderança da UE e dos seus 
Estados-Membros na abordagem das alterações climáticas a nível internacional. 

Por conseguinte, considera que a entrada em vigor formal da Alteração de Doha se encontra 
entre os objetivos prioritários da União Europeia, uma vez que o Protocolo de Quioto 
constitui uma contribuição fundamental para os esforços globais de combate às alterações 
climáticas. 

Convida também o Conselho a tomar as medidas necessárias para ultimar a sua posição sobre 
a ratificação da Alteração de Doha o mais rapidamente possível, para que os processos de 
ratificação internos nos Estados-Membros possam decorrer o mais tardar no outono de 2014, 
e para que, em conjunto com a UE, estes possam depositar o seu instrumento de aceitação 
muito antes da Conferência sobre as Alterações Climáticas de Paris em 2015.

Dadas as considerações supramencionadas, o relator sugere que a comissão competente e o 
Parlamento Europeu aprovem o projeto de proposta da Comissão de decisão do Conselho, 
sem atrasos desnecessários e o mais tardar até ao final da presente legislatura.


