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12.6.2017 A8-0208/60 

Alteração  60 

Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reduções anuais obrigatórias das emissões de gases com efeito de estufa para cumprir os 

compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris  

COM(2016) 0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD). 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.° 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. No que diz respeito aos anos de 

2021 a 2029, um Estado-Membro pode 

antecipar uma quantidade máxima de 5 % 

da sua dotação anual de emissões referente 

ao ano seguinte. 

2. No que diz respeito aos anos de 

2021 a 2025, um Estado-Membro pode 

antecipar uma quantidade máxima de 3% 

da sua dotação anual de emissões referente 

ao ano seguinte. 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/61 

Alteração  61 

Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reduções anuais obrigatórias das emissões de gases com efeito de estufa para cumprir os 

compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.° 6 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros devem poder 

utilizar créditos de projetos emitidos nos 

termos do artigo 24.º-A, n.º 1, da Diretiva 

2003/87/CE para fins de conformidade 

com o disposto no artigo 9.º, sem qualquer 

limite quantitativo e evitando a dupla 

contabilização. 

Suprimido 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/62 

Alteração  62 

Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reduções anuais obrigatórias das emissões de gases com efeito de estufa para cumprir os 

compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.° 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros que possam 

ter uma capacidade limitada de anulação 

até um máximo de 100 milhões de licenças 

de emissão do RCLE-UE, na aceção do 

artigo 3.º, alínea a), da Diretiva 

2003/87/CE, tidas em conta coletivamente 

para fins de conformidade com o disposto 

no presente regulamento, estão enumerados 

no anexo II do presente regulamento. 

1. Os Estados-Membros que possam 

ter uma capacidade limitada de anulação 

até um máximo de 50 milhões de licenças 

de emissão do RCLE-UE, na aceção do 

artigo 3.º, alínea a), da Diretiva 

2003/87/CE, tidas em conta coletivamente 

para fins de conformidade com o disposto 

no presente regulamento, estão enumerados 

no anexo II do presente regulamento. 

Or. en 

Justificação 

Alteração ITRE 
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12.6.2017 A8-0208/63 

Alteração  63 

Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reduções anuais obrigatórias das emissões de gases com efeito de estufa para cumprir os 

compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 7.° 

Utilização adicional de até 280 milhões de 

remoções líquidas provenientes de solos 

florestados, solos desflorestados, solos 

agrícolas geridos e pastagens geridas 

Suprimido 

1. Na medida em que as emissões de 

um Estado-Membro excedam as suas 

dotações anuais de emissões de um 

determinado ano, uma quantidade 

máxima igual à soma do total das 

remoções líquidas e do total das emissões 

líquidas provenientes das categorias de 

contabilização combinadas de solos 

desflorestados, solos florestados, solos 

agrícolas geridos e pastagens geridas 

referidas no artigo 2.º do Regulamento [ ] 

[LULUCF] pode ser tida em conta para 

fins de conformidade com o disposto no 

artigo 9.º do presente regulamento nesse 

ano, desde que: 

 

a) A soma das quantidades tidas em 

conta para esse Estado-Membro para 

todos os anos do período de 2021 a 2030 

não exceda o nível fixado no anexo III 

para esse Estado-Membro; 

 

b) Essa quantidade seja superior aos 

requisitos do Estado-Membro em questão 
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previstos no artigo 4.º do Regulamento [ 

][LULUCF]; 

c) O Estado-Membro não tenha 

adquirido mais remoções líquidas nos 

termos do Regulamento [ ][LULUCF] de 

outros Estados-Membros que aquelas que 

tenha transferido; e 

 

d) O Estado-Membro tenha cumprido 

os requisitos previstos no Regulamento [ ] 

[LULUCF]. 

 

2. Se for adotado o ato delegado 

destinado a atualizar os níveis de 

referência para as florestas com base nos 

planos nacionais contabilísticos para as 

florestas, em conformidade com o artigo 

8.º, n.º 6, do Regulamento [LULUCF], são 

conferidos à Comissão poderes para 

adotar um ato delegado a fim de alterar o 

n.º 1 do presente artigo por forma a 

refletir uma contribuição da categoria 

contabilística «terrenos florestais geridos» 

em conformidade com o artigo 12.º do 

presente regulamento. 

 

Or. en 

Justificação 

A adoção desta alteração implica o alinhamento do texto na sua íntegra. 
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12.6.2017 A8-0208/64 

Alteração  64 

Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reduções anuais obrigatórias das emissões de gases com efeito de estufa para cumprir os 

compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Em 2027 e em 2032, se as emissões 

de gases com efeito de estufa revistas de 

um Estado-Membro excederem a sua 

dotação anual de emissões para um 

determinado ano do período em questão, 

nos termos do n.º 2 do presente artigo e do 

mecanismo de flexibilidade utilizado em 

conformidade com os artigos 5.º a 7.º, 

serão aplicáveis as seguintes medidas: 

1. Se as emissões anuais de gases 

com efeito de estufa revistas de um Estado-

Membro excederem a sua dotação anual de 

emissões para um determinado ano do 

período em questão, nos termos do n.º 2 do 

presente artigo e do mecanismo de 

flexibilidade utilizado em conformidade 

com os artigos 5.º a 6.º, serão aplicáveis as 

seguintes medidas: 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/65 

Alteração  65 

Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reduções anuais obrigatórias das emissões de gases com efeito de estufa para cumprir os 

compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.° 2  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O montante constante do anexo IV 

do presente regulamento é aditado à 

dotação para o ano de 2021 relativamente 

a cada Estado-Membro mencionado nesse 

anexo. 

Suprimido 

Or. en 
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12.6.2017 A8-0208/66 

Alteração  66 

Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0208/2017 

Gerben-Jan Gerbrandy 

Reduções anuais obrigatórias das emissões de gases com efeito de estufa para cumprir os 

compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris 

COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD) 

Proposta de regulamento 

Anexo III – subtítulo 1  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

TOTAL REMOÇÕES LÍQUIDAS 

PROVENIENTES DE SOLOS 

DESFLORESTADOS, SOLOS 

FLORESTADOS, SOLOS AGRÍCOLAS 

GERIDOS E PASTAGENS GERIDAS, 

QUE OS ESTADOS-MEMBROS 

PODEM UTILIZAR PARA FINS DE 

CONFORMIDADE NO PERÍODO DE 

2021 A 2030 NOS TERMOS DO 

ARTIGO 7.º 

Suprimido 

Or. en 

 

 


