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ANEXO
RESULTADOS DAS VOTAÇÕES

Significado das abreviaturas e dos símbolos

+ aprovado
- rejeitado
↓ caduco
R retirado
VN (..., …, ...) votação nominal (votos a favor, votos contra, 

abstenções)
VE (..., …, ...) votação eletrónica (votos a favor, votos contra, 

abstenções)
VP votações por partes
VS votação em separado
Alt alteração
AC alteração de compromisso
PC parte correspondente
S alteração supressiva
= alteração supressiva
§ número
art artigo
cons considerando
PR proposta de resolução
PRC proposta de resolução comum
1/20 limiar baixo (1/20 dos deputados)
1/10 limiar médio (1/10 dos deputados)
1/5 limiar alto (1/5 dos deputados)
SEC votação por escrutínio secreto
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1. Revisão do sistema de comércio de licenças de emissão de gases com 
efeito de estufa da UE ***I

Relatório: Peter Liese (A9-0162/2022)

Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de rejeição da proposta da Comissão

Rejeição 675 ID VN - 114, 499, 12

Projeto de ato legislativo

Alterações da 
comissão competente 

- votação em bloco

406-415, 
417, 

419-420, 
426, 

429-433, 
437-444, 
447-450, 
457-459, 

461, 
465-466, 
468-469, 
471-485, 
489-495, 

500, 
502-505, 
510-514, 

516, 
519-520, 

530, 
534-535, 

538, 
540-542, 
544-546, 
550-554, 

558, 
564, 
569, 
571, 
574, 
576, 

601-602, 
606, 
611, 

613-614, 
616-619, 

624, 
626-628

comissão +

VP

1 +

Alterações da 
comissão competente 

- votação em 
separado

416 comissão

2 +

VP421 comissão

1 +
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

2 +

VP

1 +

422 comissão

2 +

VP

1 +

2 +

3 +

423 comissão

4/VN + 463, 144, 24

424 comissão VS +

425 comissão VS +

427 comissão VS +

428 comissão VS +

434 comissão VS +

435 comissão VS +

436 comissão VS +

VP

1 +

445 comissão

2 -

VP

1/VN + 576, 52, 4

446 comissão

2/VN + 484, 127, 8

VP

1 +

454 comissão

2 +

456 comissão VN + 450, 169, 13

VP460 comissão

1 +
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

2 +

VP

1 +

462 comissão

2/VN + 460, 139, 34

463 comissão VN + 441, 182, 7

464 comissão VS +

467 comissão VS +

470 comissão VS +

486 comissão VS +

487 comissão VS +

488 comissão VS +

496 comissão VS +

VP

1 +

2 +

497 comissão

3 +

501 comissão VS +

VP

1 +

506/rev comissão

2/VN + 439, 182, 11

508 comissão VN + 436, 176, 14

VP

1/VN + 545, 56, 30

509 comissão

2/VN + 486, 100, 30

515 comissão VS +

517 comissão VS +

VP518 comissão

1 +
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

2 +

VP

1 +

521 comissão

2 +

VP

1 +

2/VN + 448, 172, 10

3/VN + 442, 169, 15

522 comissão

4/VN + 331, 287, 12

VP

1 +

523 comissão

2 +

VP

1/VE - 286, 337, 10

526 comissão

2 -

531 comissão VN + 438, 180, 14

VP

1 +

533 comissão

2 +

VP

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

536 comissão

6 +
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

537 comissão VS +

VP

1 +

543 comissão

2/VN + 493, 130, 8

VP

1/VN + 566, 59, 5

2/VN + 411, 194, 3

547 comissão

3/VN + 481, 132, 9

548 comissão VS +

549 comissão VS +

555 comissão VS +

556 comissão VS +

559 comissão VN + 415, 199, 17

VP

1 +

560 comissão

2 +

561 comissão VN + 499, 97, 35

562 comissão VS +

VP

1 +

563 comissão

2 +

565 comissão VS +

VP

1 +

566 comissão

2 +
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

567 comissão VS +

568 comissão VS +

570 comissão VN + 419, 202, 11

573 comissão VS +

VP

1 +

575 comissão

2/VN + 478, 145, 7

603 comissão VS +

604 comissão VS +

607 comissão VS +

608 comissão VS +

609 comissão VS +

610 comissão VS +

612 comissão VS +

615 comissão VS +

620 comissão VN + 360, 264, 7

621 comissão VS +

622 comissão VN + 460, 158, 13

623 comissão VN + 444, 168, 12

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 2 – alínea d – 
Diretiva 2003/87/CE

Artigo 3 – parágrafo 1 
– alínea v

659 ID -

660 ID VN - 131, 494, 5Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 5

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 3-G – n.º 1

498 comissão +
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 5

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 3-G – após o n.º 

2

661 ID VN - 192, 423, 7

499 comissão VN + 455, 166, 6Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 6

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 3-G-A – n.º 1

662-666 ID VN ↓

667 ID VN - 159, 458, 13

668 ID VN - 174, 450, 7

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 6

Diretiva 2003/87/CE
Após o artigo 3-G-A

669 ID -

VP

1/VN + 490, 130, 13

2/VN + 446, 167, 13

3/VN + 485, 82, 59

4/VN + 366, 183, 59

5/VN + 478, 125, 17

677 PPE, S&D, 
Renew

6/VN + 363, 239, 17

632=
656=

The Left
Verts/ALE

VN ↓

507 comissão VN ↓

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 10

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 9 – n.º 3

670 ID ↓

633 The Left VN - 184, 437, 8Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 10

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 1 – 

parágrafo 2

634 The Left VN - 146, 472, 9

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea a – 

subalínea i
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 1 – 

parágrafo 2-A

671S ID VN - 147, 474, 7

VP

1/VN + 513, 106, 14

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea b
Diretiva 2003/87/CE

Artigo 10-A – n.º 1-A – 
parágrafo 2

678 PPE, S&D, 
Renew

2/VN + 468, 127, 17
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

635=
657=

The Left
Verts/ALE

VN ↓

524 comissão VN ↓

VP

1 ↓

§ texto 
original

2/VN ↓

VP

1/VN + 486, 128, 18

2/VN + 512, 98, 13

3/VN + 406, 186, 26

679 PPE, S&D, 
Renew

4/VN + 313, 291, 19

VP

1/VN ↓

2/VN ↓

525 comissão

3/VN ↓

527 comissão VN ↓

VP

1/VN ↓

2/VN ↓

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea b
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 1 – 
após o parágrafo 2

528 comissão

3/VN ↓

529 comissão +Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea b
Diretiva 2003/87/CE

Artigo 10-A – n.º 1-A – 
parágrafo 4

647 ECR -

636 The Left VN - 122, 494, 13

532 comissão VN + 453, 152, 24

648 ECR ↓

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea b – 

subalínea ii
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 2 – 

parágrafo 3 – alínea d
672 ID VN - 82, 533, 13
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea c – 

subalínea ii
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 2 – 
parágrafo 3 – após a 

alínea d

649 ECR -

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – após a 

alínea b
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 5-A

673 ID VN - 143, 482, 5

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea e – 

parte introdutória
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6

637S The Left VN - 126, 499, 6

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea g
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 8 – 
parágrafo 3 – após o 

parágrafo 3

638 The Left VN - 124, 500, 4

650 ECR VN - 114, 477, 42Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea g
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 8 – 

parágrafo 4

539 comissão +

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-B

639
640S
641S

The Left VN - 116, 503, 8

Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 12 – alínea a
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-D – n.º 1 – 
após o parágrafo 1

642 The Left -

651 ECR -Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 14 – após a 

alínea b
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10-D – n.º 6

557 comissão +

652 ECR VN - 150, 472, 10Artigo 1 – parágrafo 1 
– após o ponto 19

Diretiva 2003/87/CE
Artigo 29-A

572 comissão +

674S=
653S=

ECR
ID

VN - 189, 411, 22Artigo 1 – parágrafo 1 
– ponto 21

Diretiva 2003/87/CE
Capítulo IV-A 577 comissão VN + 416, 182, 28
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

578-599 comissão +

600 comissão +

643 The Left VN - 126, 502, 4Artigo 2 – parágrafo 1 
– ponto 1 – alínea c

Decisão (UE) 
2015/1814

Artigo 1 – n.º 5 – 
parágrafo 1

605 comissão +

Artigo 2 – parágrafo 1 
– ponto 1 – alínea c

Decisão (UE) 
2015/1814

Artigo 1 – n.º 5-A

644 The Left VN - 124, 501, 5

Artigo 2 – parágrafo 1 
– após o ponto 1

Decisão (UE) 
2015/1814

Artigo 1 – n.º 6

645 The Left VN - 122, 496, 7

625 comissão +Artigo 2 – parágrafo 1 
–  alínea c – subalínea 

vii
Diretiva 2003/87/CE
Anexo I – Quadro – 

linha 30

654 ECR ↓

629 The Left VN - 55, 484, 92Considerando 7

418 comissão +

Após o considerando 
7

630 The Left -

658S ID VN - 156, 470, 5

VP

1/VN + 480, 137, 14

2/VN + 417, 197, 10

451 comissão

3/VN + 348, 271, 12

Considerando 29

452 comissão -

VP

1/VN + 459, 164, 6

676 PPE, S&D, 
Renew

2/VN + 320, 276, 21

Considerando 30

453 comissão VN ↓
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, etc. Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

631=
655=

The Left,
Verts/ALE

VN ↓

VP

1/VN + 490, 122, 10

455 comissão

2/VN + 462, 151, 16

Considerando 31

646 ECR ↓

Proposta da Comissão VN + 439, 157, 32

Pedidos de votação nominal
PPE: alterações 531, 632 = 656, 633, 634, 635 = 657, 637, 653 = 674, 677, 678
The Left alterações 423 (4ª parte), 451, 462 (2º parte), 527, 528, 531, 629, 631, 632, 633, 

635, 637, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 676, 678, 679
S&D: alterações 676, 677, 678, 679
ECR: alterações 446, 455, 463, 507, 509, 522 (2ª, 3ª e 4ª partes), 532, 543 (2ª parte), 

547, 575 (2ª parte), 650, 652, 653
ID: alterações 499, 506/rev (2ª parte), 508, 532, 577, 622, 623, 636, 658, 660 à 668, 

671 à 677; Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 – alínea b
Diretiva 2003/87/CE – Artigo 10-A – n.º 1-A – parágrafo 2 (2ª parte)

Verts/ALE: alterações 453, 456, 507, 524, 527, 531, 559, 561, 570, 620, 655, 656, 657, 676, 
678

Pedidos de votação em separado
The Left alterações 416, 424, 452, 456, 470, 486, 525, 533, 559, 565, 567, 570, 572, 573, 

600
ECR: alterações 425, 427, 428, 434, 435, 436, 452, 464, 467, 486, 487, 488, 496, 499, 

501, 515, 517, 533, 537, 549, 555, 556, 557, 562, 568, 603, 604, 605, 607, 608, 
609, 610, 612, 615, 620, 621, 622, 625

ID: alterações 422, 425, 463, 548
PPE, S&D, 
Renew:

alteração 452

Verts/ALE: alterações 424, 470, 486

Pedidos de votação por partes
The Left
alteração 451
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "Para o efeito, deve ser introduzido 

um sistema bónus málus para determinar a percentagem de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito." e "Em contrapartida, as instalações cujas emissões de 
gases com efeito de estufa sejam inferiores aos valores dos parâmetros de 
referência pertinentes devem receber um incentivo sob a forma de licenças de 
emissão a título gratuito adicionais."

2.ª parte "Para o efeito, deve ser introduzido um sistema bónus-málus para determinar a 
percentagem de licenças de emissão atribuídas a título gratuito.”

3.ª parte “Em contrapartida, as instalações cujas emissões de gases com efeito de estufa 
sejam inferiores aos valores dos parâmetros de referência pertinentes devem 
receber um incentivo sob a forma de licenças de emissão a título gratuito 
adicionais.”
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Alteração 518
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "operadores não conformes, como 

os"
2.ª parte Estes termos

ECR:
Alteração 421
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "e eliminação" (2 ocorrências)
2.ª parte Estes termos

Alteração 422
1.ª parte “O CELE deve, na medida do possível, evitar isenções indevidas e medidas de 

distorção. A longo prazo, todos os setores devem contribuir para a consecução da 
neutralidade climática na União até 2050 e todas as emissões de CO2 devem ser 
abrangidas pelos instrumentos políticos adequados da União. A inclusão de 
instalações de incineração de resíduos urbanos no CELE contribuiria para a 
economia circular ao incentivar a reciclagem, a reutilização e a reparação de 
produtos, ao mesmo tempo que contribuiria para a descarbonização de toda a 
economia. Uma vez que as atividades de reciclagem e regeneração já são 
abrangidas pelo CELE, a inclusão das instalações de incineração de resíduos 
urbanos reforçaria os incentivos à gestão sustentável dos resíduos, em 
consonância com a hierarquia dos resíduos. Tal permitiria complementar outras 
componentes da legislação da UE em matéria de resíduos. Além disso, a 
integração da incineração de resíduos no CELE criaria condições de concorrência 
equitativas entre as regiões que incluíram a incineração de resíduos urbanos no 
âmbito de aplicação, reduzindo o risco de concorrência fiscal entre regiões. No 
entanto e”

2.ª parte “a fim de evitar desvios dos resíduos das instalações de incineração de resíduos 
urbanos para aterros na União, que geram emissões de metano, e exportações de 
resíduos para países terceiros, com um impacto potencialmente perigoso no 
ambiente – a inclusão das instalações de incineração de resíduos urbanos no 
âmbito de aplicação da Diretiva 2003/87/CE a partir de 1 de janeiro de 2026 
deverá ser precedida de uma avaliação de impacto, a realizar até 31 de dezembro 
de 2024, a qual, se for caso disso, deverá ser acompanhada de uma proposta 
legislativa para evitar esse desvio de resíduos e essas exportações.”

Alteração 446
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: “devem adotar planos ex ante 

sobre como tencionam utilizar as receitas do CELE em conformidade com os seus 
objetivos em matéria de clima e energia e devem”

2.ª parte Estes termos

Alteração 455
1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo: "8"
2.ª parte Estes termos

Alteração 460
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: “Por conseguinte, pelo menos 12 % 

das licenças de emissão disponibilizadas ao Fundo de Investimento Climático 
devem ser utilizadas para o desenvolvimento e a implantação de fontes de 
energia renováveis sustentáveis na União, em conformidade com o princípio da 
prioridade à eficiência energética”

2.ª parte Estes termos
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Alteração 497
1.ª parte “Os artigos 3.º-B a 3.º-F são aplicáveis à atribuição e à concessão de licenças de 

emissão para as atividades de aviação enumeradas no anexo I. Os artigos 3.º-G a 
3.º-GE-B são aplicáveis à atribuição e à concessão de licenças de emissão para as 
atividades de transporte marítimo enumeradas no anexo I realizadas por navios 
de arqueação bruta igual ou superior a 5 000.”

2.ª parte “A partir de 1 de janeiro de 2027, os artigos 3.º-G a 3.º-GE-B são aplicáveis à 
atribuição e à concessão de licenças de emissão para as atividades de transporte 
marítimo enumeradas no anexo I realizadas por navios de arqueação bruta igual 
ou superior a 400. Até essa data, a Comissão procede a uma avaliação da 
igualdade das condições de concorrência para todos os navios e da prevenção de 
eventuais efeitos adversos indesejados nas emissões de gases com efeito de 
estufa resultantes da eventual substituição de navios de arqueação bruta igual ou 
superior a 5 000 por vários navios de arqueação bruta inferior a esse limiar, na 
ausência de uma redução do limiar. Se for caso disso, a Comissão faz acompanhar 
essa avaliação de uma proposta legislativa de alteração da presente diretiva.”

3.ª parte “Até 31 de dezembro de 2024, a Comissão, apoiada pelo Conselho Consultivo 
Científico Europeu sobre as Alterações Climáticas a que se refere o artigo 3.º do 
Regulamento (UE) 2021/1119, avalia o impacto, no clima global, das emissões de 
gases com efeito de estufa que não CO2, CH4 e N2O e das partículas com 
potencial de aquecimento global referentes aos navios que chegam a portos 
sujeitos à jurisdição de um Estado-Membro, que neles navegam ou deles partem, 
e apresenta um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Esse relatório é 
acompanhado, se for caso disso, de uma proposta legislativa para abordar a 
questão de como tratar essas emissões e partículas.”

Alteração 509
1.ª parte “Além disso, 2,5% da quantidade total de licenças de emissão entre 2024 e 2030 

é vendida em leilão para o Fundo de Modernização. Os Estados-Membros 
beneficiários desta quantidade de licenças de emissão são os Estados-Membros 
com um PIB per capita a preços de mercado inferior a 65 % da média da União no 
período compreendido entre 2016 e 2018. Os fundos correspondentes a esta 
quantidade de licenças de emissão são distribuídos em conformidade com o 
anexo II-B, parte B. A quantidade adicional de licenças de emissão referida neste 
parágrafo, se adequado, também será utilizada para financiar projetos 
transfronteiriços com os Estados-Membros beneficiários e as regiões fronteiriças 
adjacentes de baixo crescimento.”

2.ª parte “Além disso, 0,5 % da quantidade total de licenças de emissão entre ... [ano a 
seguir à entrada em vigor da diretiva] e 2030 é disponibilizada em favor do Fundo 
de Investimento Climático estabelecido no artigo 10.º-A, n.º 8."

Alteração 523
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "que garantam que a atribuição de 

licenças de emissão a título gratuito para a produção de um produto é 
independente da matéria-prima ou do tipo de processo de produção, caso os 
processos de produção tenham o mesmo objetivo, tem em conta o potencial de 
utilização circular dos materiais ou evita que instalações com processos parcial ou 
totalmente descarbonizados que produzam produtos com características 
semelhantes ou iguais às das instalações convencionais incluídas no parâmetro de 
referência sejam excluídas ou incapazes de participar no sistema de parâmetros 
de referência."

2.ª parte Estes termos

Alteração 543
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: “Na execução do Fundo de 

Investimento Climático, a Comissão toma todas as medidas adequadas em 
conformidade com o Regulamento (UE, Euratom) 2020/2092 para assegurar a 
proteção dos fundos em relação a medidas e investimentos apoiados pelo Fundo 
de Investimento Climático em caso de incumprimento do Estado de direito nos 
Estados-Membros.”

2.ª parte Estes termos
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Alteração 547
1.ª parte "O apoio do Fundo de Modernização só deve ser concedido aos Estados-Membros 

que tenham adotado metas juridicamente vinculativas para alcançar a 
neutralidade climática até 2050, o mais tardar, bem como medidas para a 
eliminação progressiva de todos os combustíveis fósseis num prazo coerente com 
as metas estabelecidas no Regulamento (UE) 2021/1119." com exceção dos 
termos " adotado metas juridicamente vinculativas para alcançar a neutralidade 
climática até 2050, o mais tardar, bem como"

2.ª parte "adotado metas juridicamente vinculativas para alcançar a neutralidade climática 
até 2050, o mais tardar, bem como "

3.ª parte “Por outro lado, não pode ser concedido apoio ao abrigo do Fundo de 
Modernização para apoiar investimentos propostos por um Estado-Membro 
beneficiário relativamente aos quais esteja em curso o procedimento previsto no 
artigo 6.º do Regulamento (UE, Euratom) 2020/2092 ou em relação aos quais o 
Conselho tenha adotado uma decisão de execução sobre as medidas adequadas 
nos termos daquele artigo.”

Alteração 563
1.ª parte "A Comissão adota atos delegados nos termos do artigo 23.º para completar a 

presente diretiva, estabelecendo critérios para determinar se os gases com efeito 
de estufa se tornaram quimicamente ligados a um produto de forma permanente, 
de modo que não entrem na atmosfera em condições normais de utilização"

2.ª parte "e de eliminação, conforme referido no primeiro parágrafo do presente número"

Alteração 566
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "incluindo a eliminação, a 

incineração de resíduos"
2.ª parte Estes termos

Alteração 575
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "assim como do orçamento 

indicativo da União em matéria de gases com efeito de estufa para o período de 
2030-2050, tal como referido no artigo 4.º, n.º 4, do referido regulamento."

2.ª parte Estes termos

ID:
Alteração 506/rev
1.ª parte Conjunto do texto exceto o n.º 1-A
2.ª parte N.º 1-A

Alteração 521
1.ª parte Conjunto do texto exceto a supressão dos termos "salvo" e "e no caso da 

eletricidade produzida a partir de gases residuais."
2.ª parte Estas supressões



P9_PV(2022)06-22(VOT)_PT.docx 17 PE 734.610

Alteração 678
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "de 2026 e, dependendo da 

aplicação do artigo 36.º, n.º 3, alínea d), do Regulamento (UE) .../...  [Regulamento 
MACF], 93% em 2027, 84% em 2028, 69% em 2029, 50% em 2030 e 25% em 
2031, até atingir 0% em"

2.ª parte Estes termos

PPE, S&D, Renew:
Alteração 445
1.ª parte “Tendo em conta que a presente diretiva altera a Diretiva 2003/87/CE no 

respeitante a um período de aplicação já iniciado em 1 de janeiro de 2021, por 
motivos de previsibilidade, eficácia ambiental e simplicidade, a trajetória de 
redução mais acentuada do CELE deve proporcionar uma orientação clara para a 
concretização do objetivo do Acordo de Paris e de neutralidade climática em toda 
a economia da União até 2050, o mais tardar. Uma vez que o aumento do fator de 
redução só pode ser aplicado no ano seguinte à entrada em vigor da presente 
diretiva, deve realizar-se uma redução pontual da quantidade de licenças de 
emissão que diminua a quantidade total de licenças de emissão"

2.ª parte "de maneira que esta convirja com a média real das emissões dos três anos 
anteriores à entrada em vigor da presente diretiva, ajustada, a partir do ponto 
médio desse período, pelo fator de redução linear."

Verts/ALE:
Alteração 416
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "Europeu que o mercado único não 

seja sobrecarregado com custos adicionais para as empresas"
2.ª parte Estes termos

Alteração 454
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: “Quando for detetado um risco de 

fuga de carbono, a Comissão deve, se for caso disso, apresentar uma proposta 
legislativa para fazer face ao risco de fuga de carbono nos mercados de 
exportação de uma forma que seja consentânea com as regras da OMC."

2.ª parte Estes termos

Alteração 525
1.ª parte “A fim de assegurar condições equitativas de concorrência, o primeiro parágrafo 

não se aplica à parte da produção da UE destinada à exportação para países 
terceiros que não disponham de regimes de comércio de licenças de emissão ou 
regimes semelhantes.”

2.ª parte “Até ao final do período de transição, tal como definido no [Regulamento MACF], a 
Comissão apresenta uma avaliação de impacto pormenorizada dos efeitos nas 
exportações da União provenientes dos setores abrangidos pelo MACF e na 
quantidade de emissões globais.”

3.ª parte “Essa avaliação é acompanhada de todas as medidas necessárias e, se for caso 
disso, de propostas legislativas que harmonizem os custos do CO2 com os 
diferentes regimes de preços dos países terceiros. Todas essas medidas e 
propostas têm de estar em conformidade com as regras da OMC.”
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Alteração 528
1.ª parte “A fim de assegurar condições de concorrência equitativas e em derrogação do 

primeiro e segundo parágrafos, a produção na União das mercadorias 
enumeradas no anexo I do Regulamento MACF deve continuar a receber licenças 
de emissão a título gratuito em quantidade igual a 100%, desde que essas 
mercadorias se destinem a exportação para países terceiros sem mecanismos de 
fixação do preço do carbono semelhantes ao CELE.”

2.ª parte "Até... [um ano antes do final do período de transição previsto no Regulamento 
[CBAM]], a Comissão pode apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório em que apresente uma avaliação pormenorizada dos efeitos do CELE e 
do CBAM na produção na União das mercadorias enumeradas no anexo I do 
Regulamento [CBAM] destinadas à exportação para países terceiros e no 
desenvolvimento das emissões globais, bem como uma avaliação da 
compatibilidade das disposições do terceiro parágrafo deste número com a OMC."

3.ª parte " Se necessário, a Comissão acompanha esse relatório de uma proposta 
legislativa destinada a ajustar as disposições do referido parágrafo de forma a 
igualar os custos do CO2 decorrentes da produção na União das mercadorias 
enumeradas no anexo I do Regulamento [CBAM] destinadas à exportação para 
países terceiros sem mecanismos de fixação do preço do carbono semelhantes ao 
CELE duma forma compatível com a OMC até... [final do período de transição 
previsto no Regulamento [CBAM]]."

Alteração 533
1.ª parte “d-A) O n.º 5 passa a ter a seguinte redação: «5. A fim de respeitar a quota-parte 

estabelecida para o leilão no artigo 10.º, para cada ano em que a soma das 
licenças atribuídas a título gratuito não atinja a quantidade máxima que respeite a 
quota-parte no leilão, são utilizadas as licenças restantes até essa quantidade 
para evitar ou limitar a redução da atribuição de licenças gratuitas, de modo a 
respeitar a quota-parte no leilão nos anos seguintes. Se, no entanto, a quantidade 
máxima for atingida, as atribuições a título gratuito são ajustadas em 
conformidade. Esse ajustamento é feito de modo uniforme."

2.ª parte "Contudo, as instalações cujos níveis de emissão de gases com efeito de estufa 
estejam abaixo da média de 10 % das instalações mais eficientes num setor ou 
subsetor da União para os parâmetros de referência pertinentes num ano em que 
se aplica um ajustamento ficam isentas desse ajustamento.»"
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Alteração 536
1.ª parte "O Fundo de Investimento Climático abrange os setores enumerados no anexo I e 

no anexo III, tais como as tecnologias inovadoras de energia renovável e de 
armazenamento de energia, bem como os produtos e processos que substituam 
os produtos e processos hipercarbónicos dos setores enumerados no anexo I, e 
ajuda a incentivar a conceção e a execução de projetos inovadores"

2.ª parte "que visem a captura e a utilização de carbono (CUC) em condições de segurança 
ambiental"

3.ª parte "e que contribuam substancialmente para atenuar as alterações climáticas, em 
especial no que diz respeito a emissões inevitáveis dos processos industriais"

4.ª parte "à captura, ao transporte e ao armazenamento geológico permanente de CO2 em 
condições de segurança ambiental para emissões inevitáveis dos processos 
industriais e à captura direta de CO2 da atmosfera com armazenamento seguro, 
sustentável e permanente («DACS»)."

5.ª parte "Os investimentos em tecnologias de hidrogénio renovável também podem, se 
necessário, ser incentivados. O Fundo de Investimento Climático deve ainda 
apoiar tecnologias e infraestruturas altamente inovadoras destinadas a 
descarbonizar o transporte ferroviário e rodoviário, incluindo formas de transporte 
coletivo como os transportes públicos e os serviços ocasionais de transporte em 
autocarro, procurando simultaneamente sinergias com o Horizonte Europa, em 
especial com parcerias europeias e, se for caso disso, com outros programas da 
União. Deve ser dada especial atenção aos projetos, incluindo os relativos a 
exportações, dos setores abrangidos pelo [Regulamento MACF] que visem apoiar 
a inovação e a aplicação de técnicas, processos e tecnologias que contribuam 
significativamente para a descarbonização dos setores abrangidos por esse 
regulamento, da captura e utilização de carbono, da captura e armazenamento 
geológico de carbono, do transporte de CO2, das energias renováveis e do 
armazenamento de energia, de uma forma que contribua para atenuar as 
alterações climáticas, em conformidade com as metas e os objetivos 
estabelecidos no Regulamento (UE) 2021/1119 para 2030 e 2050, e para uma 
transição justa, proporcionando o benefício mais marginal em termos de redução 
das emissões por apoio prestado. O Fundo de Investimento Climático pode ainda 
apoiar tecnologias altamente inovadoras com vista à redução das emissões no 
setor dos resíduos.» exceto os termos: "da captura e utilização de carbono, da 
captura e armazenamento geológico de carbono, do transporte de CO2,"

6ª parte "da captura e utilização de carbono, da captura e armazenamento geológico de 
carbono, do transporte de CO2,"

Alteração 560
1.ª parte “-a-A) É inserido o seguinte número: «1-A-A. Até 1 de julho de 2023, a Comissão 

apresenta ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório no qual avalia de 
que forma uma restrição do acesso aos mercados europeus de licenças de 
emissão de carbono imposta a entidades regulamentadas e intermediários 
financeiros que atuam em seu nome teria um impacto na integridade e no 
funcionamento eficaz dos mercados de licenças de emissão de carbono e na 
consecução dos objetivos da União em matéria de energia e clima para 2030 e 
2050.»”

2.ª parte “Se a avaliação for negativa, a Comissão apresenta, sempre que necessário, uma 
proposta legislativa para adaptar as disposições pertinentes do artigo 12.º, n.º 1, 
e do artigo 19.º, n.º 2.”
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Alteração 676
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "A fim de salvaguardar a 

competitividade das exportações da União, a produção na União das mercadorias 
enumeradas no anexo I do Regulamento [MACF] deve continuar a receber licenças 
de emissão a título gratuito, desde que essas mercadorias se destinem à 
exportação para países terceiros sem mecanismos de fixação do preço do 
carbono semelhantes ao CELE. Até [um ano antes do final do período de transição 
previsto no Regulamento [MACF]], a Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório contendo uma avaliação circunstanciada dos 
efeitos do CELE e do MACF, quer na produção na União das mercadorias 
enumeradas no anexo I do Regulamento [MACF] que se destinem à exportação 
para países terceiros, quer no desenvolvimento das emissões globais, bem como 
uma avaliação da compatibilidade da derrogação de tais exportações com as 
disposições da OMC, ponderando designadamente os potenciais mecanismos de 
ajustamento das exportações para as instalações pertencentes aos 10% de 
instalações mais eficientes, à luz da compatibilidade com a OMC ou de quaisquer 
outras propostas que a Comissão entenda adequadas, e devendo, se for caso 
disso, apresentar uma proposta de legislação e medidas adequadas e conformes 
com as regras da OMC que igualem a tarifação do CO2 aos diferentes regimes de 
fixação de preços de CO2 nos países terceiros em causa."

2.ª parte Estes termos

The Left
Alteração 423
1.ª parte “Devem ser contabilizadas todas as emissões de gases com efeito de estufa 

capturadas e transferidas para utilização através de processos de captura e 
utilização de carbono («CUC») que não estejam ligadas quimicamente de forma 
permanente num produto de tal modo que não entrem na atmosfera em 
condições normais de utilização e eliminação. Na ausência de todas as fases do 
processo, as emissões das instalações de incineração de resíduos em especial, ao 
estarem abrangidas pela fixação do preço do carbono, levariam a que a 
contabilização das emissões no momento da sua libertação para a atmosfera 
tivesse como consequência uma subcontabilização das emissões.» exceto os 
termos "e eliminação" e "as emissões das instalações de incineração de resíduos 
em especial"

2.ª parte "e eliminação"
3.ª parte "as emissões das instalações de incineração de resíduos em especial"
4.ª parte “A fim de regulamentar a captura de carbono duma forma que reduza as 

emissões líquidas, assegure que todas as emissões sejam contabilizadas e evite a 
dupla contabilização, gerando simultaneamente incentivos económicos, a 
Comissão deve avaliar a forma de contabilizar as emissões de gases com efeito 
de estufa considerados como tendo sido capturados e utilizados para se tornarem 
quimicamente ligados a um produto, com base numa avaliação do ciclo de vida do 
produto – por exemplo, quando estes sejam utilizados para o fabrico de um 
produto ou quando essa redução proporcional contribua para políticas nacionais 
inovadoras aprovadas pela autoridade competente do Estado-Membro em causa, 
a fim de assegurar e incentivar a cooperação entre setores –, e deve também, 
sendo caso disso, apresentar uma proposta legislativa para se incluir uma 
metodologia transparente, comparável e fiável.”

The Left, Verts/ALE:
Alteração 462
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "como a captura e armazenamento 

geológico de carbono e a captura e utilização de carbono" e "como as tecnologias 
de captura de carbono"

2.ª parte Estes termos

Alteração 526
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "Se a avaliação demonstrar que o 

MACF não proporciona uma proteção suficiente contra a fuga de carbono, o fator 
MACF deve ser temporariamente adaptado até que sejam adotadas medidas 
corretivas que assegurem uma proteção contra a fuga de carbono equivalente à 
do sistema de atribuição de licenças de emissão a título gratuito que substitui."

2.ª parte Estes termos
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alteração 677
1.ª parte Em [ano a seguir à entrada em vigor da presente alteração], a quantidade de 

licenças de emissão a nível da União é reduzida em 70 milhões de licenças de 
emissão." exceto os termos "70 milhões de licenças de emissão. Em 2026, a 
quantidade de licenças de emissão a nível da União é reduzida em 50 milhões de 
licenças de emissão."

2.ª parte "70 milhões de licenças de emissão. Em 2026, a quantidade de licenças de 
emissão a nível da União é reduzida em 50 milhões de licenças de emissão.”

3.ª parte "Em [ano a seguir à entrada em vigor da presente alteração], a"
4.ª parte "quantidade de licenças de emissão a nível da União aumenta [o número de 

licenças de emissão correspondente ao âmbito de aplicação do CELE às atividades 
de transporte marítimo, tal como prevê o artigo 3.º-G] milhões de licenças de 
emissão para o setor do transporte marítimo."

5.ª parte " A partir de 2024, o fator linear é de 4,4% até ao fim de 2025. A partir de 2026, o 
fator linear passa a ser 4,5 %. A partir de 2029, o fator linear passa a ser 4,6 %. A 
Comissão publica a quantidade de licenças de emissão a nível da União no prazo 
de três meses a contar de [inserir a data de entrada em vigor da alteração]." 
exceto os termos "o fator linear é de 4,4% até ao fim de 2025. A partir de 2026, o 
fator linear passa a ser 4,5 %. A partir de 2029"

6ª parte "o fator linear é de 4,4% até ao fim de 2025. A partir de 2026, o fator linear passa 
a ser 4,5 %. A partir de 2029"

The Left, Verts/ALE, ECR:
Alteração 522
1.ª parte “No caso das instalações abrangidas pela obrigação de realizar uma auditoria 

energética ou estabelecer um sistema de gestão de energia certificado nos 
termos do artigo 8.º, n.º 4, da Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho(*) [atualizar a referência do artigo após a revisão da diretiva], é 
atribuída a totalidade das licenças de emissão a título gratuito apenas se as 
recomendações constantes do relatório de auditoria ou do sistema de gestão de 
energia certificado forem aplicadas, contanto que o período de recuperação dos 
investimentos necessários não exceda oito anos e os custos desses investimentos 
sejam proporcionados. Caso contrário, a quantidade de licenças atribuídas a título 
gratuito é reduzida em conformidade com o nono e o décimo parágrafos do 
presente número. A quantidade de licenças de emissão atribuídas a título gratuito 
não é reduzida se o operador demonstrar que aplicou outras medidas que 
geraram reduções das emissões de gases com efeito de estufa equivalentes às 
recomendadas no relatório de auditoria para a instalação em causa. As medidas 
referidas no primeiro parágrafo do presente número devem ser ajustadas em 
conformidade." exceto os termos "em conformidade com o nono e o décimo 
parágrafos do presente número"

2.ª parte "em conformidade com o nono e o décimo parágrafos do presente número."
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3.ª parte “Para além dos requisitos estabelecidos no terceiro parágrafo do presente 
número, até 1 de julho de 2025, os operadores dos setores ou subsetores 
elegíveis para a atribuição de licenças de emissão a título gratuito nos termos dos 
artigos 10.º-A e 10.º-B devem estabelecer um plano de descarbonização para 
cada uma das suas instalações para as suas atividades abrangidas pela presente 
diretiva. ... A Comissão, apoiada pelo Conselho Consultivo Científico Europeu 
sobre Alterações Climáticas, fica habilitada a adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 23.º, a fim de completar a presente diretiva, 
estabelecendo o conteúdo e o formato mínimos dos planos de descarbonização a 
que se refere o quarto parágrafo do presente número, em especial no que diz 
respeito aos parâmetros de referência para as metas e os marcos referidos na 
alínea b) desse parágrafo. O estabelecimento e a adoção dos atos delegados 
devem envolver todas as partes interessadas pertinentes.  Se os requisitos do 
terceiro parágrafo ou do quarto parágrafo não tiverem sido cumpridos, a 
atribuição de licenças de emissão a título gratuito é reduzida em:  a)  50 % para 
as instalações cujos níveis de emissão de gases com efeito de estufa estejam 
acima da média de 10 % das instalações menos eficientes num setor ou subsector 
da União para os parâmetros de referência dos produtos em causa; b)  30 % para 
as instalações cujos níveis de emissão de gases com efeito de estufa estejam 
abaixo da média de 10 % das instalações menos eficientes num setor ou 
subsector da União para os produtos de referência relevantes e acima da média 
de 50 % das instalações mais eficientes nesse setor ou subsetor;  c)  25 % para as 
instalações cujos níveis de emissão de gases com efeito de estufa estejam acima 
da média de 10 % das instalações mais eficientes num setor ou subsetor da União 
para os parâmetros de referência dos produtos em causa e abaixo da média de 
50 % das instalações mais eficientes nesse setor ou subsetor.  Se não estiverem 
preenchidos os requisitos do terceiro parágrafo nem do quarto parágrafo, as 
percentagens fixadas no nono parágrafo, alíneas a), b) e c), são duplicadas."

4.ª parte "Deve ser concedida uma atribuição adicional de licenças de emissão a título 
gratuito de 10 % do valor do parâmetro de referência aplicável às instalações 
cujos níveis de emissão de gases com efeito de estufa estejam abaixo da média 
de 10 % das instalações mais eficientes num setor ou subsetor da União para os 
parâmetros de referência dos produtos em causa, desde que estejam disponíveis 
licenças de emissão em conformidade com o décimo segundo parágrafo. Para 
efeitos da atribuição adicional de licenças de emissão a título gratuito a que se 
refere o décimo primeiro parágrafo, devem ser utilizadas quaisquer licenças de 
emissão que não tenham sido atribuídas devido a uma redução da atribuição de 
licenças de emissão a título gratuito em conformidade com o nono e o décimo 
parágrafos."

ID, Verts/ALE:
Alteração 679
1.ª parte “A fim de assegurar condições de concorrência equitativas e em derrogação do 

primeiro e segundo parágrafos, a produção na União das mercadorias 
enumeradas no anexo I do Regulamento [MACF] continua a receber licenças de 
emissão a título gratuito em quantidade igual a 100%, desde que essas 
mercadorias se destinem à exportação para países terceiros sem mecanismos de 
fixação do preço do carbono semelhantes ao CELE.”

2.ª parte “Até... [um ano antes do final do período de transição previsto no Regulamento 
[MACF]], a Comissão apresenta ao Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório contendo uma avaliação circunstanciada dos efeitos do CELE e do MACF, 
quer na produção na União das mercadorias enumeradas no anexo I do 
Regulamento [MACF] que se destinem à exportação para países terceiros, quer no 
desenvolvimento das emissões globais, bem como uma avaliação da 
compatibilidade com as disposições da OMC”
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3.ª parte “da derrogação prevista no número anterior” e “ponderando designadamente os 
potenciais mecanismos de ajustamento das exportações para as instalações 
pertencentes aos 10% de instalações mais eficientes, de acordo com o que estatui 
o presente artigo, à luz da compatibilidade com a OMC ou de quaisquer outras 
propostas que a Comissão entenda adequadas. Se assim o entender, a Comissão 
faz acompanhar esse relatório de uma proposta legislativa que preveja uma 
proteção contra o risco de fuga de carbono em moldes que igualem a tarifação do 
carbono decorrente da produção na União das mercadorias enumeradas no anexo 
I do Regulamento [MACF] que se destinem à exportação para países terceiros sem 
mecanismos de fixação do preço do carbono semelhantes ao CELE, e de uma 
forma que seja compatível com as disposições da OMC, até... [ao final do período 
de transição previsto no Regulamento [MACF]].” exceto os termos: “ponderando 
designadamente os potenciais mecanismos de ajustamento das exportações para 
as instalações pertencentes aos 10% de instalações mais eficientes, de acordo 
com o que estatui o presente artigo, à luz da compatibilidade com a OMC ou de 
quaisquer outras propostas que a Comissão entenda adequada.”

4.ª parte Estes termos

2. Fundo Social para a Ação Climática ***I

Relatório: David Casa, Esther de Lange (A9-0157/2022)

Assunto VN, etc. Votações Votações por VN/VE - 
observações

Proposta da Comissão VN + 479, 103, 48

3. Mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço ***I

Relatório: Mohammed Chahim (A9-0160/2022)

Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

Proposta de rejeição da proposta da Comissão

Rejeição 220 ID VN - 69, 506, 48

Projeto de ato legislativo

Alterações da 
comissão competente 

- votação em bloco

comissão +

14 comissão VN + 544, 78, 5

20 comissão VN + 490, 129, 4

22 comissão VS +

VP

1 +

Alterações da 
comissão competente 

- votação em 
separado

24 comissão

2/VN + 477, 140, 9
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

25S comissão VN + 479, 134, 10

27 comissão VS +

34S comissão VS +

44 comissão VS +

47 comissão VN + 464, 150, 8

54 comissão VS +

56 comissão VS +

VP

1 +

58 comissão

2 +

61 comissão VS +

64 comissão VS +

89 comissão VS +

90 comissão VS +

91 comissão VS +

92 comissão VS +

93 comissão VS +

95 comissão VS +

96 comissão VS +

97 comissão VS +

105 comissão VS +

127 comissão VS +

131 comissão VS +

132 comissão VS +

133 comissão VS +

134 comissão VS +

VP142 comissão

1 +
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

2 +

3 +

4 +

147 comissão VS +

148 comissão VS +

149 comissão VS +

176 comissão VS +

177 comissão VN + 472, 145, 8

178 comissão VN + 475, 140, 9

179 comissão VN + 487, 128, 8

VP

1 +

181 comissão

2 +

VP

1 +

45 comissão

2/VE + 402, 210, 7

Artigo 1, § 1

228 ID ↓

Artigo 1, § 2 229 ID -

46 comissão +Artigo 1, § 3

230 ID VN - 138, 480, 7

Artigo 2, § 3 231 ID -

Após o artigo 5 250 ECR VN - 124, 478, 22

VP

1/VN + 453, 157, 14

130 comissão

2/VN + 488, 133, 3

VP

1/VN ↓

Após o artigo 24

189 The Left

2/VN ↓
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

251 ECR VN ↓

232 ID VN ↓

207=
252=

ITRE
ECR

VN - 131, 482, 9Artigo 30, § 1

153 comissão +

VP

1/VN + 380, 236, 8

260 S&D, Renew, 
PPE

2/VN + 433, 165, 21

208=
233=
253=
209=
255=
210=
234=
256=
211=
235=

ITRE
ID

ECR
ITRE
ECR
ITRE
ID

ECR
ITRE
ID

VN ↓

154-
155

comissão ↓

Artigo 30, § 2

156 comissão VN ↓

Artigo 30, após o § 2 254 ECR -

Artigo 31, § 1 212=
257=

ITRE,
ECR

VN - 128, 484, 10

VP

1/VN + 469, 153, 4

2/VN + 490, 127, 6

261 S&D, Renew, 
PPE

3/VN + 376, 240, 7

190 The Left VN ↓

VP

1/VN ↓

159 comissão

2/VN ↓

196 PPE VN ↓

Artigo 31, após o § 1

262 S&D, Renew, VP
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

1/VN + 449, 161, 14

2/VN + 540, 60, 8

3/VN + 436, 178, 9

PPE

4/VN + 340, 263, 18

213 ITRE VN ↓

214=
259=

ITRE
ECR

VN ↓

197 PPE VN ↓

258 ECR VN - 138, 469, 16

Artigo 31, após o § 2 191 The Left VN - 37, 583, 4

Artigo 36, § 3, antes 
da alínea a)

215 ITRE VN - 119, 494, 11

198=
216=
263=

PPE
ITRE

S&D, Renew, 
PPE

VN + 498, 117, 9Artigo 36, § 3, alínea 
a)

171 comissão ↓

199=
217=

PPE
ITRE

VN + 485, 119, 19Artigo 36, § 3, alínea 
b)

172 comissão ↓

264 S&D, Renew, 
PPE

VN + 491, 119, 12Artigo 36, § 3, alínea 
c)

173 comissão ↓

200=
218=
265=

PPE
ITRE

S&D, Renew, 
PPE

VN + 493, 122, 9Artigo 36, § 3, alínea 
d)

174 comissão ↓

219 ITRE VN - 121, 479, 21Artigo 36, § 3, após a 
alínea d)

237 ID VN - 122, 493, 7

VP

1/VN - 155, 459, 9

Anexo I 185 Verts/ALE

2/VN - 131, 477, 10
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

3/VN - 130, 476, 10

VP

1/VN + 488, 124, 12

2/VN + 469, 144, 11

175 comissão

3/VN + 457, 144, 11

Considerando 3 221 ID VN - 127, 481, 11

VP

1 +

2 +

8 comissão

3/VN + 318, 296, 9

VP

1 ↓

Considerando 10

§ texto original

2 ↓

Considerando 11 240 ECR -

VP

1/VN - 120, 493, 6

Após o considerando 
12

186 The Left

2/VN ↓

201=
222=
241=

ITRE
ID

ECR

-Considerando 50

33 comissão VN - 121, 496, 7

202=
223=
243=

ITRE
ID

ECR

-

203=
224=

ITRE
ID

VN - 139, 476, 4

Após o considerando 
50

242 ECR -

194 PPE VN - 287, 330, 5Após o considerando 
51

35 comissão VE + 495, 46, 82
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Assunto Alt. n.º Autor(a) VN, 
etc.

Votações Votações por 
VN/VE - 

observações

36 comissão +Considerando 52

204=
225=
244=

ITRE
ID

ECR

↓

205=
226=

ITRE
ID

VN - 120, 470, 28

206=
227=
245=

ITRE
ID

ECR

-

246 ECR -

247 ECR -

Após o considerando 
52

248 ECR -

VP

1/VN - 120, 493, 6

187 The Left

2/VN - 141, 466, 8

Considerando 55

40 comissão VN + 480, 137, 5

Após o considerando 
55

188 The Left VN - 115, 498, 4

Proposta da Comissão VN + 450, 115, 55

Pedidos de votação nominal
ECR: alterações 8 (3ª parte), 20, 24 (2ª parte), 25, 33, 40,130, 159, 175 (2ª e 3ª 

partes), 185 (2ª e 3ª partes)), 239 (2ª parte), 250, 251, 258, 262
ID: alterações 14, 40, 220, 221, 224, 226, 230, 232, 237, 262 (4ª parte)
PPE: alterações 159, 194
S&D: alterações 47, 196, 199, 200, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 

260, 261, 262, 263, 264, 265
The Left alterações 156, 159, 175, 177, 178, 179, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 196, 

197, 207, 208, 213, 260, 261, 262
Verts/ALE: alterações 156, 159, 260 (2ª parte), 261 (3ª parte), 262 (1ª e 3ª partes), 263, 264, 

265

Pedidos de votação em separado
ECR: alterações 34, 35, 44, 54, 61, 64, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 105, 127, 131, 

132, 133, 134, 147, 148, 149, 171, 172, 173, 174
ID: alterações 8, 22, 25, 27, 47, 56, 64, 130, 159, 176, 177, 178, 179
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Pedidos de votação por partes
ECR:
Alteração 130
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: “A fim de assegurar que o CBAM 

cumpre o seu objetivo de reduzir as emissões de carbono a nível mundial e 
contribui para o cumprimento dos objetivos climáticos e dos compromissos 
internacionais da União, como o Acordo de Paris, a União presta apoio financeiro 
para apoiar a atenuação das alterações climáticas e a adaptação às mesmas nos 
países menos desenvolvidos, incluindo os seus esforços no sentido da 
descarbonização e da transformação das suas indústrias transformadoras, sem 
prejuízo do disposto no n.º 1.”

2.ª parte Estes termos

Alteração 185
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "Produtos químicos Código NC 

Gases com efeito de estufa 29 – Produtos químicos orgânicos Dióxido de carbono 
2804 10 000 – Hidrogénio Dióxido de carbono 2814 10 000 – Amoníaco anidro 
Dióxido de carbono 2814 20 00 – Amoníaco em solução aquosa Dióxido de 
carbono" e "Polímeros Código NC Gases com efeito de estufa 39 – Plásticos e suas 
obras Dióxido de carbono e óxido nitroso"

2.ª parte "Produtos químicos Código NC Gases com efeito de estufa 29 – Produtos químicos 
orgânicos Dióxido de carbono 2804 10 000 – Hidrogénio Dióxido de carbono 2814 
10 000 – Amoníaco anidro Dióxido de carbono 2814 20 00 – Amoníaco em solução 
aquosa Dióxido de carbono"

3.ª parte “Polímeros Código NC Gases com efeito de estufa 39 – Plásticos e suas obras 
Dióxido de carbono e óxido nitroso"

ID:
considerando 10 (COM(2021)0564)
1.ª parte “Os mecanismos existentes para fazer face ao risco de fuga de carbono em 

setores ou subsetores em risco de fuga de carbono são a atribuição transitória de 
licenças gratuitas e medidas financeiras para compensar os custos das emissões 
indiretas decorrentes dos custos das emissões de GEE repercutidos nos preços da 
eletricidade, respetivamente, estabelecidos no artigo 10.º-A, n.º 6, e no artigo 
10.º-B da Diretiva 2003/87/CE.”

2.ª parte "No entanto, a atribuição gratuita de licenças de emissão no âmbito do CELE 
enfraquece o sinal de preço que o sistema prevê para as instalações que o 
recebem, em comparação com a venda exclusiva em leilão, afetando, por 
conseguinte, os incentivos ao investimento na redução das emissões de GEE."

Alteração 58
1.ª parte "«Emissões reais»: as emissões calculadas e verificadas com base em dados 

primários dos processos de produção de mercadorias"
2.ª parte "e provenientes da produção da eletricidade consumida durante os processos de 

produção de mercadoria;"

Alteração 142
1.ª parte “Um Estado-Membro ou qualquer parte afetada ou beneficiária de alguma das 

situações previstas no n.º 2 pode notificar a Comissão caso seja confrontado com 
práticas de evasão.”

2.ª parte “As partes interessadas que não sejam diretamente afetadas, tais como 
organizações ambientais e organizações não governamentais, que encontrem 
provas concretas de evasão ao presente regulamento, podem igualmente notificar 
a Comissão.”

3.ª parte "A Comissão acompanha permanentemente as práticas de evasão, 
nomeadamente através da fiscalização do mercado ou com base em qualquer 
fonte de informação relevante"

4.ª parte "como observações e relatos de organizações da sociedade civil."
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Alteração 181
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos “5%”
2.ª parte Estes termos

PPE:
Alteração 45
1.ª parte Conjunto do texto exceto o termo: "potencial"
2.ª parte Este termo

The Left
Alteração 187
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "Embora as receitas geradas pela 

venda de certificados CBAM sejam inscritas no orçamento da União como receitas 
gerais e não devam ser afetadas a uma despesa específica do orçamento da 
União, à luz do princípio da universalidade que rege este orçamento"

2.ª parte Estes termos

Verts/ALE:
Alteração 159
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "O fator CBAM para as mercadorias 

incluídas no presente regulamento após... [a data de entrada em vigor do 
presente regulamento], em conformidade com o calendário estabelecido no artigo 
2.º, n.º 1-A, é igual a 100 % no primeiro ano, 70 % no segundo ano, 40 % no 
terceiro ano e atinge 0 % após 4 anos."

2.ª parte Estes termos

Alteração 260
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: “Com base no relatório, a 

Comissão pode, se for caso disso, apresentar uma proposta legislativa para 
ajustar o fator CBAM referido no artigo 31.º ou para adiar a entrada em vigor do 
artigo 36.º, n.º 3, alínea d), no que diz respeito a essas mercadorias.”

2.ª parte Estes termos

Alteração 186
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: “e os países do hemisfério sul”
2.ª parte Estes termos

alteração 189
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "para apoiar os países de 

rendimento baixo e médio mais afetados pelo CBAM."
2.ª parte Estes termos

ECR, PPE:
alteração 8
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "tanto" e "como a compensação 

pelos custos indiretos das emissões"
2.ª parte "tanto"
3.ª parte "como a compensação pelos custos indiretos das emissões"

ECR, ID:
alteração 24
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "polímeros"
2.ª parte Estes termos
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Alteração 175
1.ª parte Conjunto do texto, com a exceção dos termos: "Produtos químicos Código NC Gás 

com efeito de estufa 29 – Produtos químicos orgânicos Dióxido de carbono 2804 
10 000 – Hidrogénio Dióxido de carbono 2814 10 000 – Amoníaco anidro Dióxido 
de carbono 2814 20 00 – Amoníaco em solução aquosa Dióxido de carbono" e 
"Polímeros Código NC Gás com efeito de estufa 39 – Plásticos e suas obras Dióxido 
de carbono e óxido nitroso"

2.ª parte "Produtos químicos Código NC Gás com efeito de estufa 29 – Produtos químicos 
orgânicos Dióxido de carbono 2804 10 000 – Hidrogénio Dióxido de carbono 2814 
10 000 – Amoníaco anidro Dióxido de carbono 2814 20 00 – Amoníaco em solução 
aquosa Dióxido de carbono"

3.ª parte "Polímeros Código NC Gás com efeito de estufa 39 – Plásticos e suas obras Dióxido 
de carbono e óxido nitroso"

ID, The Left, Verts/ALE:
Alteração 261
1.ª parte "Conforme disposto no artigo 36.º, n.º 3, a partir da data de aplicação do CBAM, 

deixam de ser atribuídas licenças a título gratuito para a produção, na União, das 
mercadorias enumeradas no anexo I. Em derrogação do primeiro parágrafo, até 
2032, a produção dessas mercadorias beneficia de licenças de emissão a título 
gratuito"

2.ª parte "em quantidades reduzidas. É aplicado um fator CBAM que reduz a atribuição de 
licenças de emissão para a produção destas mercadorias. O fator CBAM equivale a 
100% para o período compreendido entre 1 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro 
de 2026 e, dependendo da aplicação do artigo 36.º, n.º 3, alínea d), do presente 
regulamento, a 93% em 2027, a 84% em 2028, a 69% em 2029, a 50% em 2030, 
a 25% em 2031 e atinge 0% em 2032. O fator CBAM para as mercadorias 
incluídas no presente regulamento após... [a data de entrada em vigor do 
presente regulamento], em conformidade com o calendário estabelecido no artigo 
2.º, n.º 1-A, é igual a 100 % no primeiro ano, a 93 % no segundo ano, a 84 % no 
terceiro ano, a 50 % no quinto ano, a 25% no sexto ano e atinge 0 % após seis 
anos. A redução da quantidade de licenças de emissão atribuídas a título gratuito 
é calculada anualmente como a quota-parte média da procura de licenças de 
emissão atribuídas a título gratuito para a produção das mercadorias enumeradas 
no anexo I, em comparação com a procura total calculada de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito para todas as instalações no período em causa referido 
no artigo 11.º, n.º 1, da Diretiva 2003/87/CE, devendo ser aplicado o fator CBAM.» 
exceto os termos: "O fator CBAM para as mercadorias incluídas no presente 
regulamento após... [a data de entrada em vigor do presente regulamento], em 
conformidade com o calendário estabelecido no artigo 2.º, n.º 1-A, é igual a 100 % 
no primeiro ano, a 93 % no segundo ano, a 84 % no terceiro ano, a 50 % no quinto 
ano, a 25% no sexto ano e atinge 0 % após seis anos."

3.ª parte Estes termos

ECR, ID, The Left, Verts/ALE:
Alteração 262
1.ª parte “A fim de assegurar condições de concorrência equitativas e em derrogação do 

n.º 1, alínea c), primeiro e segundo parágrafos, a produção na União das 
mercadorias enumeradas no anexo I do presente regulamento deve continuar a 
receber licenças de emissão a título gratuito, desde que essas mercadorias sejam 
produzidas para exportação para países terceiros sem mecanismos de fixação do 
preço do carbono semelhantes ao CELE.”

2.ª parte “Até 31 de dezembro de 2025, a Comissão apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório em que apresenta uma avaliação pormenorizada dos 
efeitos do CELE e do CBAM na produção, na União, das mercadorias enumeradas 
no anexo I do presente regulamento produzidas para exportação para países 
terceiros e no desenvolvimento das emissões globais, bem como uma avaliação 
da compatibilidade da derrogação prevista no primeiro parágrafo com a OMC. A 
Comissão deve, se for caso disso, acompanhar esse relatório de uma proposta 
legislativa que preveja uma proteção contra o risco de fuga de carbono que iguale 
a fixação do preço do carbono para a produção, na União, das mercadorias 
enumeradas no anexo I do presente regulamento produzidas para exportação 
para países terceiros sem mecanismos de fixação do preço do carbono 
semelhantes ao CELE de uma forma compatível com a OMC até 31 de dezembro 
de 2026,” exceto os termos:  “prevista no primeiro parágrafo”

3.ª parte "prevista no primeiro parágrafo"
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4.ª parte "avaliando, em especial, potenciais mecanismos de ajustamento das exportações 
para as instalações que façam parte dos 10 % de instalações mais eficientes, tal 
como previsto no artigo 10.º-A da Diretiva 2003/87/CE, à luz da compatibilidade 
com a OMC ou de quaisquer outras propostas que a Comissão considere 
adequadas."

Diversos
A alteração 27 foi anulada.
O Grupo ID retirou a alteração 236
As alterações 201-219 foram retiradas pela comissão ITRE e retomadas pelo Grupo ECR, nos 
termos do artigo 180.º, n.º 5 do Regimento.
As alterações 192, 193, 195, 196 e 197 foram retiradas pelo Grupo PPE. O Grupo ID retomou as 
alterações 196 e 197, nos termos do artigo 180.º, n.º 5 do Regimento.
Os Grupos S&D e Renew retiraram as alterações 238, 239.
Catherine Griset retirou o seu apoio à alteração 220.


