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ALTERAÇÕES 001-004  
apresentadas pela Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

 

Relatório 
Vladimir Urutchev A7-0171/2014 

Implementação técnica do Protocolo de Quioto da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as Alterações Climáticas 
 

Proposta de regulamento (COM(2013)0769 – C7-0393/2013 – 2013/0377(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 
Considerando 5-A (novo) 
 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) Nos atos delegados a adotar por 

força do presente regulamento, a 

Comissão deverá prever, quanto aos 

processos de gestão de unidades no 

primeiro período de compromisso do 

Protocolo de Quioto, um procedimento de 

liquidação periódico para efetuar 

transferências de UQA, refletindo as 

transferências líquidas das licenças da 

União, incluindo a transferência de 

licenças de emissão envolvendo países 

terceiros participantes no RCLE-UE que 

não integram o acordo de cumprimento 

conjunto (por exemplo, Noruega e 

Listenstaine). 
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Alteração  2 

Proposta de regulamento 
Considerando 5-B (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-B) As regras internacionais pertinentes 

que regem a contabilização das emissões e 

o avanço do processo de concretização 

dos compromissos deverão ser adotadas 

na próxima conferência do clima em 

Lima, em dezembro de 2014. A Comissão 

deverá, portanto, trabalhar em conjunto 

com os Estados-Membros e os países 

terceiros, a fim de contribuir para a 

adoção formal das regras de 

contabilização do Protocolo de Quioto na 

conferência de Lima sobre o clima. O 

resultado dessas regras deverá ser 

refletido na implementação do registo da 

União e nos atos delegados previstos no 

presente regulamento. 

 

Justificação 

Alteração/substituição da alteração 5 (considerando 5-B) apresentada pelo relator. 

 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 
Considerando 5-C (novo) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-C) Em resultado das reduções 

significativas das emissões de gases com 

efeitos de estufa na União, devidas às 

políticas climáticas e às circunstâncias 

económicas, haverá um excedente 

significativo de UQA, RCE (reduções 

certificadas de emissões) e URE nas 

contas da União e dos Estados-Membros 

para o segundo período de compromisso 

do Protocolo de Quioto. Nos termos da 

Decisão 1/CMP.8, que exige que as partes 

revejam, até 2014, os respetivos 

compromissos de redução para o segundo 
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período de compromisso, a União e os 

Estados-Membros deverão cancelar várias 

unidades, alinhando-se com as emissões 

reais projetadas e, pelo menos, com uma 

trajetória de emissões nacionais 

economicamente viável para a 

consecução do objetivo da União em 

matéria de clima para 2050. 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 
Considerando 6 
 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Com vista a estabelecer regras 

coerentes para garantir a implementação 

técnica do Protocolo de Quioto na União 

após 2012, permitir um funcionamento 

eficaz do cumprimento conjunto dos 

compromissos da União, dos seus Estados-

Membros e da Islândia e assegurar a sua 

harmonização com o funcionamento do 

RCLE-UE e da Decisão Partilha de 

Esforços, o poder de adoção de atos 

delegados nos termos do artigo 290.º do 

TFUE deve ser delegado na Comissão. A 

Comissão, quando da preparação e 

elaboração de atos delegados, deve 

assegurar a sua coerência com os 

requisitos contabilísticos acordados a nível 

internacional, os termos do cumprimento 

conjunto estabelecidos na Decisão [...] e a 

legislação relevante da União, 

(6) Com vista a estabelecer regras 

coerentes para garantir a implementação 

técnica do Protocolo de Quioto na União 

após 2012, permitir um funcionamento 

eficaz do cumprimento conjunto dos 

compromissos da União, dos seus Estados-

Membros e da Islândia e assegurar a sua 

harmonização com o funcionamento do 

RCLE-UE e da Decisão Partilha de 

Esforços, o poder de adoção de atos 

delegados nos termos do artigo 290.º do 

TFUE deve ser delegado na Comissão. A 

Comissão, quando da preparação e 

elaboração de atos delegados, deve 

assegurar a transmissão simultânea, 

oportuna e adequada dos documentos 

pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho, bem como a coerência dos atos 

delegados com os requisitos contabilísticos 

acordados a nível internacional, os termos 

do cumprimento conjunto estabelecidos na 

Decisão do Conselho relativa à ratificação 

da Alteração de Doha ao Protocolo de 

Quioto e a legislação relevante da União, 

 

 
 

 


