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Alteração 242
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 
das emissões em 50 % a 55 % em relação a 
1990. Caso a Comissão considere 
necessário alterar a referida meta, 
incumbe-lhe apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as propostas 
adequadas.

3. A Comissão fica incumbida de 
reexaminar a meta climática da União para 
2030, referida no artigo 2.º, ponto 11, do 
Regulamento (UE) 2018/1999, à luz do 
objetivo de neutralidade climática definido 
no n.º 1 do presente artigo e dos efeitos da 
pandemia da COVID-19, e explorar as 
opções para um novo objetivo para 2030, 
de redução das emissões em 50 % a 55 % 
em relação a 1990. O reexame deve 
basear-se numa sólida avaliação de 
impacto, tendo em conta os efeitos sociais 
e económicos da crise da COVID-19 e o 
potencial impacto social de medidas 
futuras. Caso a Comissão considere 
necessário alterar a referida meta, 
incumbe-lhe apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as propostas 
adequadas. A Comissão deve ainda 
envidar esforços paralelos no sentido de 
desenvolver uma metodologia para 
calcular as emissões produzidas ao longo 
do ciclo de vida de alguns produtos, 
nomeadamente veículos rodoviários, 
aeronaves e navios.

Or. en

Justificação

O reexame das metas para 2030 está previsto acontecer apenas dois anos após a adoção das 
metas climáticas existentes. A fim de garantir um quadro legislativo claro e justificar o novo 
nível de ambição, tendo também em conta os princípios de «legislar melhor», o reexame dos 
objetivos deve assentar numa sólida avaliação de impacto.

Alteração 243
Rovana Plumb, Maria Grapini
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 
das emissões em 50 % a 55 % em relação a 
1990. Caso a Comissão considere 
necessário alterar a referida meta, 
incumbe-lhe apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as propostas 
adequadas.

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e, com base numa 
avaliação de impacto exaustiva, explorar o 
maior número possível de opções viáveis e 
eficazes em termos económicos e, em 
particular, sociais para um novo objetivo 
para 2030, de redução das emissões em 
50 % a 55 % em relação a 1990. Terá 
também de incluir uma avaliação da 
relação custo-benefício a nível dos 
Estados-Membros. Caso a Comissão 
considere necessário alterar a referida 
meta, incumbe-lhe apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho as 
propostas adequadas.

Or. en

Alteração 244
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 
das emissões em 50 % a 55 % em relação 
a 1990. Caso a Comissão considere 

3. A Comissão fica incumbida de, até 
dezembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030. O reexame 
basear-se-á num estudo abrangente, que 
deverá ter em conta o impacto económico, 
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necessário alterar a referida meta, 
incumbe-lhe apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as propostas 
adequadas.

social, climático e político. Caso a 
Comissão considere necessário propor 
uma nova meta climática para 2030, 
incumbe-lhe apresentar propostas para 
alterar os Regulamentos 2018/1999 e 
2018/842 em conformidade.

Or. en

Alteração 245
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 
das emissões em 50 % a 55 % em relação a 
1990. Caso a Comissão considere 
necessário alterar a referida meta, 
incumbe-lhe apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as propostas 
adequadas.

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 
das emissões em 50 % a 55 % em relação a 
1990. Caso os Estados-Membros 
considerem que a meta inicial é 
demasiado restritiva, a Comissão altera 
essa meta específica e apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho as 
propostas que considere adequadas.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem poder pronunciar-se se as metas estabelecidas pela Comissão 
Europeia parecerem demasiado restritivas para si e comprometerem a economia dos setores 
afetados pelas mesmas.

Alteração 246
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
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Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 
do presente artigo e explorar as opções 
para um novo objetivo para 2030, de 
redução das emissões em 50 % a 55 % em 
relação a 1990. Caso a Comissão 
considere necessário alterar a referida 
meta, incumbe-lhe apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho as 
propostas adequadas.

3. À luz dos objetivos definidos no 
artigo 2.º, n.º 1, a meta climática da União 
para 2030, referida no artigo 2.º, ponto 11, 
do Regulamento (UE) 2018/1999, deve ser 
fixada como uma redução das emissões 
em 70 % em relação a 1990.

Or. en

Alteração 247
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 
das emissões em 50 % a 55 % em relação 
a 1990. [Não se aplica à versão 
portuguesa.]

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e da recessão económica 
sem precedentes decorrente da pandemia 
da COVID-19, e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030. [Não se 
aplica à versão portuguesa.]

Or. en

Alteração 248
Johan Van Overtveldt
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 
das emissões em 50 % a 55 % em relação 
a 1990. Caso a Comissão considere 
necessário alterar a referida meta, 
incumbe-lhe apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as propostas 
adequadas.

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020 e com base numa 
avaliação de impacto abrangente e 
rigorosa, que tenha em conta o impacto 
socioeconómico da crise decorrente da 
COVID-19, reexaminar a meta climática 
da União para 2030, referida no artigo 2.º, 
ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030. Caso a 
Comissão considere necessário alterar a 
referida meta, incumbe-lhe apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho as 
propostas adequadas.

Or. en

Justificação

Não podemos fazer juízos prévios sobre os resultados da avaliação de impacto inserindo já 
novas metas para 2030. Além disso, como a crise da COVID-19 conduz a enormes e 
históricos desafios socioeconómicos, é importante que os efeitos e o impacto da mesma sejam 
tomados em consideração na avaliação de impacto em curso realizada pela Comissão sobre 
as metas para 2030.

Alteração 249
Sara Cerdas

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
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presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 
das emissões em 50 % a 55 % em relação a 
1990. Caso a Comissão considere 
necessário alterar a referida meta, 
incumbe-lhe apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as propostas 
adequadas.

presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 
das emissões em 50 % a 55 % em relação a 
1990. Caso a Comissão considere 
necessário alterar a referida meta, 
incumbe-lhe apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as propostas 
adequadas, tendo presente um calendário 
adequado para a sua apreciação e 
discussão.

Or. en

Alteração 250
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 
das emissões em 50 % a 55 % em relação a 
1990. Caso a Comissão considere 
necessário alterar a referida meta, 
incumbe-lhe apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as propostas 
adequadas.

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, com vista à consecução do 
objetivo de neutralidade climática definido 
no n.º 1 do presente artigo e explorar as 
opções para um novo objetivo para 2030, 
de redução das emissões em 65 % em 
relação a 1990. Incumbe à Comissão 
apresentar propostas ao Parlamento 
Europeu em conformidade.

Or. en

Alteração 251
Andrey Novakov

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 
das emissões em 50 % a 55 % em relação a 
1990. Caso a Comissão considere 
necessário alterar a referida meta, 
incumbe-lhe apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as propostas 
adequadas.

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, propor o reexame da 
meta climática da União para 2030, 
referida no artigo 2.º, ponto 11, do 
Regulamento (UE) 2018/1999, à luz do 
objetivo de neutralidade climática definido 
no n.º 1 do presente artigo e explorar as 
opções para um novo objetivo para 2030, 
de redução das emissões em 50 % a 55 % 
em relação a 1990, através da realização 
de uma avaliação de impacto setorial. 
Caso a Comissão considere necessário 
alterar a referida meta, incumbe-lhe 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho as propostas adequadas.

Or. en

Alteração 252
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 
das emissões em 50 % a 55 % em relação a 
1990. Caso a Comissão considere 
necessário alterar a referida meta, 
incumbe-lhe apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as propostas 
adequadas.

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, com vista à consecução do 
objetivo de neutralidade climática definido 
no n.º 1 do presente artigo e definir um 
novo objetivo para 2030, de redução das 
emissões em, pelo menos, 55 % a 65 % em 
relação a 1990. Incumbe à Comissão 
apresentar propostas ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho em conformidade.

Or. en
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Alteração 253
Angel Dzhambazki

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 
do presente artigo e explorar as opções 
para um novo objetivo para 2030, de 
redução das emissões em 50 % a 55 % em 
relação a 1990. Caso a Comissão 
considere necessário alterar a referida 
meta, incumbe-lhe apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho as 
propostas adequadas.

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999 e em sinergia com a 
recuperação económica, após as crises 
decorrentes da COVID-19, por cada 
Estado-Membro, respetivamente. Caso a 
Comissão considere necessário alterar a 
referida meta, incumbe-lhe apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho as 
propostas adequadas.

Or. en

Alteração 254
Isabel García Muñoz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 
das emissões em 50 % a 55 % em relação a 
1990. Caso a Comissão considere 
necessário alterar a referida meta, 
incumbe-lhe apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as propostas 
adequadas.

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 
das emissões em 50 % a 55 % em relação a 
1990. Caso a Comissão considere 
necessário alterar a referida meta, 
incumbe-lhe apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as propostas 
adequadas e devidamente justificadas.
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Or. en

Alteração 255
Elena Kountoura

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 
das emissões em 50 % a 55 % em relação a 
1990. Caso a Comissão considere 
necessário alterar a referida meta, 
incumbe-lhe apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as propostas 
adequadas.

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 
das emissões em 70 % em relação a 1990. 
Caso a Comissão considere necessário 
alterar a referida meta, incumbe-lhe 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho as propostas adequadas.

Or. en

Alteração 256
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica incumbida de, até 
setembro de 2020, reexaminar a meta 
climática da União para 2030, referida no 
artigo 2.º, ponto 11, do Regulamento (UE) 
2018/1999, à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo e explorar as opções para 
um novo objetivo para 2030, de redução 

3. A Comissão fica incumbida de 
reexaminar a meta climática da União para 
2030, referida no artigo 2.º, ponto 11, do 
Regulamento (UE) 2018/1999, à luz do 
objetivo de neutralidade climática definido 
no n.º 1 do presente artigo e explorar as 
opções para um novo objetivo para 2030, 
de redução das emissões em 50 % a 55 % 
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das emissões em 50 % a 55 % em relação a 
1990. Caso a Comissão considere 
necessário alterar a referida meta, 
incumbe-lhe apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as propostas 
adequadas.

em relação a 1990. Caso a Comissão 
considere necessário alterar a referida 
meta, incumbe-lhe apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho as 
propostas adequadas.

Or. en

Justificação

A fim de tomar devidamente em consideração os efeitos provocados pela crise da COVID-19, 
a Comissão Europeia pode precisar de mais tempo para avaliar a situação atual e propor 
novas metas para 2030.

Alteração 257
Angel Dzhambazki

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da 
União que visa a consecução da meta da 
União para 2030 terá eventualmente de 
ser alterada, a fim de permitir uma 
redução de 50 % a 55 % das emissões em 
comparação com 1990 e de alcançar o 
objetivo de neutralidade climática 
definido no n.º 1 do presente artigo, e 
ponderar a adoção das medidas 
necessárias para o efeito, incluindo 
propostas legislativas, em conformidade 
com os Tratados.

Suprimido

Or. en

Alteração 258
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da União 
que visa a consecução da meta da União 
para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de permitir uma redução de 
50 % a 55 % das emissões em comparação 
com 1990 e de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, e ponderar a adoção das 
medidas necessárias para o efeito, 
incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados.

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como toda a legislação da 
União pertinente para a consecução da 
meta da União para 2030 em matéria de 
clima terá eventualmente de ser alterada, a 
fim de permitir uma redução de 65 % das 
emissões em comparação com 1990 e de 
alcançar o objetivo de neutralidade 
climática definido no n.º 1 do presente 
artigo, e adotar as medidas necessárias 
para o efeito, incluindo propostas 
legislativas, em conformidade com os 
Tratados. A Comissão deve avaliar, em 
especial, as opções para alinhar as 
emissões da aviação e do transporte 
marítimo com o objetivo de 2030 e o 
objetivo de neutralidade climática para 
2050, a fim de reduzir essas emissões para 
emissões líquidas nulas até 2050, o mais 
tardar, e deve apresentar propostas 
legislativas, conforme adequado.

Or. en

Alteração 259
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da 
União que visa a consecução da meta da 
União para 2030 terá eventualmente de 
ser alterada, a fim de permitir uma 
redução de 50 % a 55 % das emissões em 
comparação com 1990 e de alcançar o 
objetivo de neutralidade climática 
definido no n.º 1 do presente artigo, e 
ponderar a adoção das medidas 

Suprimido
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necessárias para o efeito, incluindo 
propostas legislativas, em conformidade 
com os Tratados.

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia não deve alterar as regras a qualquer momento e como muito bem 
entender, sem ter em conta as reais capacidades ou dificuldades dos Estados-Membros em 
alcançar esses objetivos.

Alteração 260
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da União 
que visa a consecução da meta da União 
para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de permitir uma redução de 
50 % a 55 % das emissões em comparação 
com 1990 e de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, e ponderar a adoção das 
medidas necessárias para o efeito, 
incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados.

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da União 
pertinente para a consecução da meta da 
União para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de permitir uma redução de, 
pelo menos, 55 % a 65 % das emissões em 
comparação com 1990 e de alcançar o 
objetivo de neutralidade climática definido 
no n.º 1 do presente artigo, e ponderar a 
adoção das medidas necessárias para o 
efeito, incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados. A 
Comissão deve avaliar, em especial, as 
opções para alinhar as emissões da 
aviação e do transporte marítimo com o 
objetivo de 2030 e o objetivo de 
neutralidade climática para 2050, a fim de 
reduzir essas emissões para emissões 
líquidas nulas até 2050, o mais tardar, e 
deve apresentar propostas legislativas, 
conforme adequado.

Or. en
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Alteração 261
José Ramón Bauzá Díaz
em nome do Grupo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da União 
que visa a consecução da meta da União 
para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de permitir uma redução de 
50 % a 55 % das emissões em comparação 
com 1990 e de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, e ponderar a adoção das 
medidas necessárias para o efeito, 
incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados.

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da União 
que visa a consecução da meta da União 
para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de permitir uma redução de 
50 % a 55 % das emissões em comparação 
com 1990 e de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, e ponderar a adoção das 
medidas necessárias para o efeito, 
incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados. Nesse 
contexto, a Comissão assegura que os 
investimentos já programados pelos 
planos nacionais em matéria de energia e 
clima (PNEC) antes da entrada em vigor 
do presente regulamento sejam 
preservados, pelo menos até que a oferta 
acompanhe a procura.

Or. en

Alteração 262
Barbara Thaler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da 
União que visa a consecução da meta da 
União para 2030 terá eventualmente de 
ser alterada, a fim de permitir uma 

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a pandemia da 
COVID-19 alterou o cenário europeu e 
global no que respeita à meta para 2030.
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redução de 50 % a 55 % das emissões em 
comparação com 1990 e de alcançar o 
objetivo de neutralidade climática 
definido no n.º 1 do presente artigo, e 
ponderar a adoção das medidas 
necessárias para o efeito, incluindo 
propostas legislativas, em conformidade 
com os Tratados.

Or. en

Alteração 263
Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da União 
que visa a consecução da meta da União 
para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de permitir uma redução de 
50 % a 55 % das emissões em comparação 
com 1990 e de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, e ponderar a adoção das 
medidas necessárias para o efeito, 
incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados.

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da União 
que visa a consecução da meta da União 
para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, e ponderar a adoção das 
medidas necessárias para o efeito, 
incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados.

Or. en

Justificação

Não podemos fazer juízos prévios sobre os resultados da avaliação de impacto inserindo já 
novas metas para 2030. Além disso, como a crise da COVID-19 conduz a enormes e 
históricos desafios socioeconómicos, é importante que os efeitos e o impacto da mesma sejam 
tomados em consideração na avaliação de impacto em curso realizada pela Comissão sobre 
as metas para 2030.

Alteração 264
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da União 
que visa a consecução da meta da União 
para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de permitir uma redução de 
50 % a 55 % das emissões em comparação 
com 1990 e de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, e ponderar a adoção das 
medidas necessárias para o efeito, 
incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados.

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da União 
que visa a consecução da meta da União 
para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de alcançar a meta 
climática para 2030, estabelecida em 
conformidade com o n.º 3, e o objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, e ponderar a adoção das 
medidas necessárias para o efeito, 
incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados.

Or. en

Alteração 265
Andrey Novakov

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da União 
que visa a consecução da meta da União 
para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de permitir uma redução de 
50 % a 55 % das emissões em comparação 
com 1990 e de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, e ponderar a adoção das 
medidas necessárias para o efeito, 
incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados.

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
propor avaliar a forma como a legislação 
da União que visa a consecução da meta da 
União para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de permitir uma redução de 
50 % a 55 % das emissões em comparação 
com 1990 e de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, e ponderar a adoção das 
medidas necessárias para o efeito, 
incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados.

Or. en
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Alteração 266
Elena Kountoura

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da União 
que visa a consecução da meta da União 
para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de permitir uma redução de 
50 % a 55 % das emissões em comparação 
com 1990 e de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, e ponderar a adoção das 
medidas necessárias para o efeito, 
incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados.

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da União 
que visa a consecução da meta da União 
para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de permitir uma redução de 
70 % das emissões em comparação com 
1990 e de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, e ponderar a adoção das 
medidas necessárias para o efeito, 
incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados.

Or. en

Alteração 267
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da União 
que visa a consecução da meta da União 
para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de permitir uma redução de 
50 % a 55 % das emissões em comparação 
com 1990 e de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, e ponderar a adoção das 
medidas necessárias para o efeito, 
incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados.

4. A Comissão fica igualmente 
incumbida de, até 30 de junho de 2021, 
avaliar a forma como a legislação da União 
que visa a consecução da meta da União 
para 2030 terá eventualmente de ser 
alterada, a fim de permitir uma redução de 
70 % das emissões em comparação com 
1990 e de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática definido no n.º 1 do 
presente artigo, e ponderar a adoção das 
medidas necessárias para o efeito, 
incluindo propostas legislativas, em 
conformidade com os Tratados.

Or. en
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Alteração 268
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Incumbe à Comissão, até 31 de 
dezembro de 2025 e, posteriormente, de 
cinco em cinco anos, reexaminar e, se 
necessário, atualizar os objetivos a que se 
refere o presente artigo, apresentando 
propostas ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, tendo em conta os seguintes 
elementos:
a) Os relatórios nacionais intercalares 
sobre a execução dos planos nacionais 
integrados em matéria de energia e de 
clima a que se refere o Regulamento (UE) 
2018/1999 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de dezembro de 2018, 
relativo à Governação da União da 
Energia e da Ação Climática, que altera 
os Regulamentos 663/2009 e (CE) 
n.º 715/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, as Diretivas 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, as 
Diretivas 2009/119/CE e (UE) 2015/652 
do Conselho, e revoga o Regulamento 
(UE) n.º 525/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho;
b) O grau de realização dos objetivos de 
desenvolvimento económico e social;
c) O contexto internacional e o seu 
impacto na política climática da UE;
d) A inovação tecnológica e as melhores 
tecnologias disponíveis nos setores em 
causa;
e) Eventuais situações que se qualificam 
como força maior e preparativos para tais 
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situações;

Or. en

Justificação

Os legisladores da UE devem ter a possibilidade de reexaminar e atualizar, se necessário, o 
objetivo estabelecido no presente regulamento, tendo em conta a evolução do quadro 
tecnológico, económico e regulamentar.

Alteração 269
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Incumbe à Comissão, até 
dezembro de 2025, elaborar um estudo 
abrangente, que deverá ter em conta o 
impacto económico, social, climático e 
político a nível da União e mundial. Caso 
a Comissão considere necessário propor 
uma nova meta climática para 2030, 
incumbe-lhe apresentar propostas para 
alterar os Regulamentos 2018/1999 e 
2018/842, em conformidade, bem como 
outra legislação da União, a fim de 
contribuir para alcançar o objetivo de 
neutralidade climática estabelecido no 
artigo 2.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 270
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão fica incumbida de, até 
30 de setembro de 2025, à luz do objetivo 
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de neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, e na sequência de uma 
avaliação de impacto pormenorizada, 
explorar as opções para definir uma meta 
da União de redução das emissões para 
2040 entre 80 % e 85 % em comparação 
com 1990, devendo ainda apresentar 
propostas ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, conforme adequado.

Or. en

Alteração 271
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão fica incumbida de, o 
mais tarde 12 meses após a aprovação da 
meta climática para 2040, avaliar a forma 
como toda a legislação da União 
pertinente para a consecução da mesma 
terá eventualmente de ser alterada. 
Incumbe-lhe ainda adotar as medidas 
necessárias para o efeito, incluindo 
propostas legislativas, em conformidade 
com os Tratados.

Or. en

Alteração 272
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão fica incumbida de, até 
30 de setembro de 2025, à luz do objetivo 
de neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, e na sequência de uma 
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avaliação de impacto pormenorizada, 
explorar as opções para definir uma meta 
da União para 2040 em matéria de clima, 
devendo ainda apresentar propostas ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, 
conforme adequado.

Or. en

Alteração 273
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Aquando da avaliação da 
necessidade de aprovar novas propostas 
legislativas de revisão da legislação e 
políticas em vigor, a Comissão deve ter em 
conta a coerência e a estabilidade 
regulamentares, a fim de preservar um 
ambiente favorável para investimentos 
com futuro assegurado.

Or. en

Justificação

O objetivo da neutralidade climática pode ser mais bem apoiado através de uma estrutura 
política estável, que assegure um ambiente de investimento previsível e positivo, permitindo 
uma transição suave e económica para a neutralidade climática. Isto para garantir o 
compromisso do setor com o objetivo de 2050.

Alteração 274
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A Comissão fica incumbida de, o 
mais tarde 18 meses após a aprovação da 
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meta climática para 2040, avaliar a forma 
como toda a legislação da União 
pertinente para a consecução da mesma 
terá eventualmente de ser alterada, 
devendo ainda adotar as medidas 
necessárias para o efeito, incluindo 
propostas legislativas, em conformidade 
com os Tratados.

Or. en

Alteração 275
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A Comissão fica incumbida de, o 
mais tarde 18 meses após a aprovação da 
meta climática para 2040, avaliar a forma 
como toda a legislação da União 
pertinente para a consecução da mesma 
terá eventualmente de ser alterada, 
devendo ainda apresentar propostas 
legislativas, em conformidade.

Or. en

Alteração 276
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Contribuições para alcançar o objetivo de 

neutralidade climática
A fim de alcançar o objetivo de 
neutralidade climática, todos os 
Estados-Membros e todos os setores 
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deverão participar com as contribuições 
necessárias, incluindo o setor dos 
transportes, com plena inclusão dos 
setores da aviação e dos transportes 
marítimos. Com vista a planear e 
acompanhar as medidas necessárias em 
todos os setores, devem ser estabelecidos 
roteiros setoriais para a neutralidade 
climática, que serão avaliados e 
adaptados pela Comissão em pontos fixos 
do tempo; 

Or. en

Alteração 277
Angel Dzhambazki

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 9.º a fim de completar o 
presente regulamento, definindo uma 
trajetória a nível da União para alcançar, 
até 2050, o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1. O 
mais tardar seis meses após cada balanço 
mundial referido no artigo 14.º do Acordo 
de Paris, a Comissão revê a trajetória.

Suprimido

Or. en

Alteração 278
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 

1. Aquando da definição da trajetória 
relativa à emissão de gases com efeito de 
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com o artigo 9.º a fim de completar o 
presente regulamento, definindo uma 
trajetória a nível da União para alcançar, 
até 2050, o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1. O 
mais tardar seis meses após cada balanço 
mundial referido no artigo 14.º do Acordo 
de Paris, a Comissão revê a trajetória.

estufa a nível da União Europeia, com o 
objetivo de alcançar emissões líquidas 
nulas de gases com efeito de estufa até 
2050, a Comissão Europeia apresentará 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
propostas legislativas pertinentes. O mais 
tardar seis meses após cada balanço 
mundial referido no artigo 14.º do Acordo 
de Paris, a Comissão revê a trajetória.

Or. en

Alteração 279
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 9.º a fim de completar o 
presente regulamento, definindo uma 
trajetória a nível da União para alcançar, 
até 2050, o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1. O 
mais tardar seis meses após cada balanço 
mundial referido no artigo 14.º do Acordo 
de Paris, a Comissão revê a trajetória.

1. Incumbe à Comissão, até 
dezembro de 2023, elaborar um estudo 
abrangente com base nos elementos 
previstos no n.º 3 do presente artigo e no 
primeiro balanço global a que se refere o 
artigo 14.º do Acordo de Paris. A 
Comissão utilizará este estudo aquando da 
elaboração de uma proposta de trajetória a 
nível da União para alcançar, até 2050, o 
objetivo de neutralidade climática definido 
no artigo 2.º, n.º 1. O mais tardar seis 
meses após cada balanço mundial referido 
no artigo 14.º do Acordo de Paris, a 
Comissão revê a trajetória.

Or. en

Alteração 280
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 9.º a fim de completar o 
presente regulamento, definindo uma 
trajetória a nível da União para alcançar, 
até 2050, o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1. O 
mais tardar seis meses após cada balanço 
mundial referido no artigo 14.º do Acordo 
de Paris, a Comissão revê a trajetória.

1. A Comissão avalia, com base nos 
critérios estabelecidos no n.º 3, a 
viabilidade de definir uma trajetória a 
nível da União para alcançar, até 2050, o 
objetivo de neutralidade climática definido 
no artigo 2.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

Os objetivos de redução de emissões da União constituem elementos essenciais da política da 
União em matéria de combate às alterações climáticas. Por esta razão, o cálculo da 
trajetória para alcançar emissões líquidas nulas de gases com efeito de estufa na União até 
2050 deve envolver plenamente os legisladores da UE e ser objeto do procedimento de 
codecisão.

Alteração 281
José Ramón Bauzá Díaz
em nome do Grupo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 9.º a fim de completar o 
presente regulamento, definindo uma 
trajetória a nível da União para alcançar, 
até 2050, o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1. O 
mais tardar seis meses após cada balanço 
mundial referido no artigo 14.º do Acordo 
de Paris, a Comissão revê a trajetória.

1. A Comissão avalia, até 30 de 
junho de 2021, a possibilidade de definir 
uma trajetória a nível da União para 
alcançar, até 2050, o objetivo de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1.

Com base nesta avaliação, a Comissão 
apresentará, se for caso disso, uma 
proposta legislativa.
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Or. en

Alteração 282
Barbara Thaler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 9.º a fim de completar o 
presente regulamento, definindo uma 
trajetória a nível da União para alcançar, 
até 2050, o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1. O 
mais tardar seis meses após cada balanço 
mundial referido no artigo 14.º do Acordo 
de Paris, a Comissão revê a trajetória.

1. Após cada balanço mundial 
referido no artigo 14.º do Acordo de Paris, 
a Comissão revê a trajetória. Caso a 
Comissão considere necessário propor 
legislação complementar, incumbe-lhe 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho as propostas adequadas.

Or. en

Alteração 283
Andor Deli

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 9.º a fim de completar o 
presente regulamento, definindo uma 
trajetória a nível da União para alcançar, 
até 2050, o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1. O 
mais tardar seis meses após cada balanço 
mundial referido no artigo 14.º do Acordo 
de Paris, a Comissão revê a trajetória.

1. A Comissão avalia, com base nos 
critérios estabelecidos no n.º 3, a 
viabilidade de definir uma trajetória a 
nível da União para alcançar, até 2050, o 
objetivo de neutralidade climática definido 
no artigo 2.º, n.º 1, devendo propor ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu a 
alteração do presente regulamento, em 
conformidade.

Or. en
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Alteração 284
Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 9.º a fim de completar o 
presente regulamento, definindo uma 
trajetória a nível da União para alcançar, 
até 2050, o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1. O 
mais tardar seis meses após cada balanço 
mundial referido no artigo 14.º do Acordo 
de Paris, a Comissão revê a trajetória.

1. A Comissão avalia as opções para 
uma trajetória a nível da União para 
alcançar, até 2050, o objetivo de 
neutralidade climática a nível da UE 
definido no artigo 2.º, n.º 1, apresentando, 
se necessário, propostas legislativas. O 
mais tardar seis meses após cada balanço 
mundial referido no artigo 14.º do Acordo 
de Paris, a Comissão revê a trajetória e, se 
necessário, apresenta propostas 
legislativas.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão é inaceitável e anula os dois colegisladores. O documento oficioso 
do Serviço Jurídico enuncia claramente os argumentos contra a delegação de poderes à 
Comissão para estabelecer uma trajetória para 2050.

Alteração 285
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 9.º a fim de completar o 
presente regulamento, definindo uma 
trajetória a nível da União para alcançar, 
até 2050, o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1. O 
mais tardar seis meses após cada balanço 
mundial referido no artigo 14.º do Acordo 
de Paris, a Comissão revê a trajetória.

1. A Comissão avalia, ate 30 de 
setembro de 2025, a trajetória a nível da 
União para alcançar, até 2050, o objetivo 
de neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1. O mais tardar seis meses 
após cada balanço mundial referido no 
artigo 14.º do Acordo de Paris, a Comissão 
revê a trajetória e apresenta propostas 
legislativas.
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Or. en

Alteração 286
Rovana Plumb, Maria Grapini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão fica habilitada a 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 9.º a fim de completar o 
presente regulamento, definindo uma 
trajetória a nível da União para alcançar, 
até 2050, o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1. O 
mais tardar seis meses após cada balanço 
mundial referido no artigo 14.º do Acordo 
de Paris, a Comissão revê a trajetória.

1. Até 30 de Setembro de 2025, a 
Comissão estabelece, com base nos 
critérios estabelecidos no n.º 3, uma 
trajetória a nível da União para alcançar o 
objetivo definido no artigo 2.º, n.º 1, e 
apresenta uma proposta legislativa 
adequada para esse efeito. O mais tardar 
seis meses após cada balanço mundial 
referido no artigo 14.º do Acordo de Paris, 
a Comissão revê a trajetória.

Or. en

Alteração 287
Angel Dzhambazki

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A trajetória deve partir da meta 
climática da União para 2030 referida no 
artigo 2.º, n.º 3.

Suprimido

Or. en

Alteração 288
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Proposta de regulamento
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Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A trajetória deve partir da meta 
climática da União para 2030 referida no 
artigo 2.º, n.º 3.

2. A trajetória proposta deve partir da 
meta climática da União para 2030 referida 
no artigo 2.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

Os objetivos de redução de emissões da União constituem elementos essenciais da política da 
União em matéria de combate às alterações climáticas. Por esta razão, o cálculo da 
trajetória para alcançar emissões líquidas nulas de gases com efeito de estufa na União até 
2050 deve envolver plenamente os legisladores da UE e ser objeto do procedimento de 
codecisão.

Alteração 289
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A proposta e os reexames da 
trajetória a que se refere o n.º 1 do 
presente artigo são aprovados através da 
alteração dos Regulamentos 2018/1999 e 
2018/842 e de qualquer outra legislação 
da União que contribua para alcançar o 
objetivo de neutralidade climática 
estabelecido no artigo 2.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 290
José Ramón Bauzá Díaz
em nome do Grupo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. Ao definir uma trajetória em 
conformidade com o n.º 1, a Comissão 
deve considerar o seguinte:

3. Ao propor uma trajetória em 
conformidade com o n.º 1, a Comissão 
deve considerar o seguinte:

Or. en

Alteração 291
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Texto da Comissão Alteração

a) Relação custo-eficácia e eficiência 
económica;

Suprimido

Or. en

Alteração 292
Elena Kountoura

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

Texto da Comissão Alteração

a) Relação custo-eficácia e eficiência 
económica;

a) Relação custo-eficácia e eficiência 
económica, tendo em conta o custo total 
da ação climática atrasada;

Or. en

Alteração 293
Kathleen Van Brempt

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

Texto da Comissão Alteração
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a) Relação custo-eficácia e eficiência 
económica;

a) Relação custo-eficácia e eficiência 
económica, incluindo os custos de inação;

Or. en

Alteração 294
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

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

Texto da Comissão Alteração

a) Relação custo-eficácia e eficiência 
económica;

a) Relação custo-eficácia e eficiência 
económica, incluindo os custos de 
ajustamento;

Or. en

Alteração 295
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Texto da Comissão Alteração

a) Relação custo-eficácia e eficiência 
económica;

a) Relação custo-eficácia e eficiência 
económica, incluindo os custos de 
ajustamento;

Or. en

Justificação

O projeto deve ter em conta os custos de investimento da adaptação técnica de novas 
tecnologias às instalações e equipamentos existentes. Tais custos podem ser significativos.

Alteração 296
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-A) Dados científicos melhores e mais 
recentes disponíveis, incluindo os 
relatórios mais recentes do PIAC;

Or. en

Alteração 297
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Evolução internacional e esforços 
empreendidos para atingir os objetivos a 
longo prazo do Acordo de Paris e o 
objetivo final da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas;

Or. en

Alteração 298
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Competitividade da economia da 
União;

Suprimido

Or. en

Alteração 299
Tilly Metz

Proposta de regulamento
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Artigo 3 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Competitividade da economia da 
União;

b) Competitividade e sustentabilidade 
a longo prazo da economia da União;

Or. en

Alteração 300
Jörgen Warborn

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Competitividade da indústria 
transformadora e importância de 
combater a terceirização da produção 
para um país terceiro que leva à fuga de 
carbono;

Or. en

Alteração 301
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Roteiros setoriais para a 
neutralidade climática a que se refere o 
artigo 2.º-A;

Or. en

Alteração 302
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
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Artigo 3 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Impacto social

Or. en

Alteração 303
Jörgen Warborn

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Competitividade das partes do 
setor dos transportes expostas à 
concorrência internacional e a 
importância de combater o cancelamento 
do registo de navios e aeronaves na 
União, a fim de serem registados 
novamente num país terceiro, levando à 
fuga de carbono;

Or. en

Alteração 304
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

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

Texto da Comissão Alteração

c) Melhores tecnologias disponíveis; c) Tecnologias baseadas num 
consumo muito baixo de energia e 
recursos naturais, robustez, 
reciclabilidade e ampla acessibilidade;

Or. en

Alteração 305



PE652.582v01-00 36/97 AM\1206523PT.docx

PT

Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Sven 
Schulze, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

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

Texto da Comissão Alteração

c) Melhores tecnologias disponíveis; c) Melhores tecnologias disponíveis, a 
sua penetração atual no mercado e 
condições para a sua futura implantação;

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia deve calcular a trajetória, tendo em conta as melhores tecnologias do 
mercado e a sua disponibilidade.

Alteração 306
Andor Deli

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

Texto da Comissão Alteração

c) Melhores tecnologias disponíveis; c) Melhores tecnologias disponíveis e 
o princípio da neutralidade tecnológica;

Or. en

Alteração 307
José Ramón Bauzá Díaz
em nome do Grupo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

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

Texto da Comissão Alteração

c) Melhores tecnologias disponíveis; c) Melhor tecnologias disponíveis, à 
luz da análise do seu ciclo de vida, e 
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inovação;

Or. en

Alteração 308
Isabel García Muñoz

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

Texto da Comissão Alteração

c) Melhores tecnologias disponíveis; c) Melhores tecnologias disponíveis 
em termos de sustentabilidade, inovação e 
resiliência;

Or. en

Alteração 309
José Ramón Bauzá Díaz
em nome do Grupo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Características dos diferentes 
setores económicos;

Or. en

Alteração 310
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Acessibilidade dos preços das 
matérias-primas;
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Or. en

Alteração 311
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Nível de capacidade para 
implantar as tecnologias baseadas na 
energia verde;

Or. en

Alteração 312
Andor Deli

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Soberania dos Estados-Membros 
na determinação do seu cabaz energético 
nacional;

Or. en

Alteração 313
Andor Deli

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Estratégias e planos nacionais 
para alcançar a neutralidade climática;

Or. en



AM\1206523PT.docx 39/97 PE652.582v01-00

PT

Alteração 314
Isabel García Muñoz

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Equidade e solidariedade entre os 
Estados-Membros e nos Estados-Membros;

e) Equidade, solidariedade e 
compromisso com a neutralidade 
climática entre os Estados-Membros e nos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 315
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Necessidade de informações sobre 
o desempenho ambiental acessíveis, 
fiáveis e precisas para que os cidadãos 
façam escolhas mais sustentáveis e 
amigas do clima;

Or. en

Alteração 316
Rovana Plumb, Maria Grapini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Circunstâncias nacionais 
diferentes dos Estados-Membros;

Or. en
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Alteração 317
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Necessidades e oportunidades de 
investimento;

Suprimido

Or. en

Alteração 318
José Ramón Bauzá Díaz
em nome do Grupo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Necessidades e oportunidades de 
investimento;

g) Necessidades e oportunidades de 
investimento, evitando o fenómeno dos 
ativos obsoletos, assegurando 
previsibilidade para os setores envolvidos, 
especialmente no que diz respeito às 
infraestruturas de transportes;

Or. en

Alteração 319
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Necessidades e oportunidades de 
investimento;

g) Necessidades e oportunidades de 
investimento, incluindo o nível de apoio 
financeiro disponível a título dos fundos 
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da UE;

Or. en

Alteração 320
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Necessidades e oportunidades de 
investimento;

g) Necessidades e oportunidades de 
investimento, incluindo o grau de apoio 
disponível a título do financiamento da 
UE;

Or. en

Justificação

Assegurar mecanismos de apoio financeiro adequados às necessidades de energia e 
transformação digital, inovação e investigação, além de garantir condições equitativas para 
a transformação, constitui um dos elementos fundamentais para alcançar os objetivos da 
estratégia de emissões nulas.

Alteração 321
Isabel García Muñoz

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Necessidades e oportunidades de 
investimento;

g) Necessidades, oportunidades e 
desafios de investimento, sobretudo em 
termos de diversificação económica;

Or. en

Alteração 322
Henna Virkkunen, Jörgen Warborn
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Necessidade de previsibilidade e 
estabilidade regulamentar para 
investimentos com futuro assegurado;

Or. en

Justificação

O objetivo da neutralidade climática pode ser mais bem apoiado através de uma estrutura 
política estável, que assegure um ambiente de investimento previsível e positivo, permitindo 
uma transição suave e económica para a neutralidade climática. Isto para garantir o 
compromisso do setor com o objetivo de 2050.

Alteração 323
Elena Kountoura

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Necessidade de assegurar uma 
transição justa e socialmente equitativa;

h) Necessidade de assegurar uma 
transição justa e socialmente equitativa, 
garantindo um acesso equitativo e a 
preços acessíveis para todos a energia 
sustentável, alimentação, habitação e 
mobilidade, bem como o direito ao 
emprego com níveis salariais dignos e um 
rendimento mínimo garantido para todos;

Or. en

Alteração 324
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Necessidade de assegurar uma h) Necessidade de assegurar uma 
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transição justa e socialmente equitativa; transição justa e socialmente equitativa, 
garantindo aos funcionários mecanismos 
de reconversão profissional para setores 
sustentáveis, mantendo e atualizando os 
níveis salariais atuais;

Or. en

Alteração 325
José Ramón Bauzá Díaz
em nome do Grupo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Necessidade de assegurar uma 
transição justa e socialmente equitativa;

h) Necessidade de assegurar uma 
transição justa, realista e socialmente 
equitativa para pessoas e territórios;

Or. en

Alteração 326
Isabel García Muñoz

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Necessidade de assegurar uma 
transição justa e socialmente equitativa;

h) Necessidade de assegurar e investir 
numa transição justa e socialmente 
equitativa;

Or. en

Alteração 327
Andrey Novakov, Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea h-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

h-A) Dinamismo do setor dos 
transportes e mobilidade em relação a 
choques económicos em curso ou 
potenciais, a fim de evitar um declínio 
económico e perda de competitividade;

Or. en

Alteração 328
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Responsabilidade da União pelas 
emissões históricas, que podem ser vistas 
como uma dívida climática, e respetivos 
recursos tecnológicos e económicos;

Or. en

Alteração 329
Angel Dzhambazki

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Evolução internacional e esforços 
empreendidos para atingir os objetivos a 
longo prazo do Acordo de Paris e o 
objetivo final da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas;

Suprimido

Or. en
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Alteração 330
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Evolução internacional e esforços 
empreendidos para atingir os objetivos a 
longo prazo do Acordo de Paris e o 
objetivo final da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas;

Suprimido

Or. en

Alteração 331
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Evolução internacional e esforços 
empreendidos para atingir os objetivos a 
longo prazo do Acordo de Paris e o 
objetivo final da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas;

i) Evolução internacional e esforços 
empreendidos pelos países terceiros para 
atingir os objetivos a longo prazo do 
Acordo de Paris e o objetivo final da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas;

Or. en

Justificação

A Europa é responsável por 9 % das emissões mundiais de gases com efeito de estufa, 
embora represente pouco mais de 6 % da sua população. Os esforços envidados no combate 
às alterações climáticas serão bem-sucedidos se o resto do mundo fizer progressos 
significativos nesse sentido.

Alteração 332
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Evolução internacional e esforços 
empreendidos para atingir os objetivos a 
longo prazo do Acordo de Paris e o 
objetivo final da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas;

i) Evolução internacional e esforços 
empreendidos à escala mundial para 
atingir os objetivos a longo prazo do 
Acordo de Paris e o objetivo final da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Alterações Climáticas;

Or. en

Alteração 333
Angel Dzhambazki

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Dados científicos melhores e mais 
recentes disponíveis, incluindo os 
relatórios mais recentes do PIAC.

Suprimido

Or. en

Alteração 334
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Dados científicos melhores e mais 
recentes disponíveis, incluindo os 
relatórios mais recentes do PIAC.

Suprimido

Or. en
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Alteração 335
Andrey Novakov

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Dados científicos melhores e mais 
recentes disponíveis, incluindo os 
relatórios mais recentes do PIAC.

j) Dados científicos melhores e mais 
recentes disponíveis, incluindo os 
relatórios mais recentes do PIAC e uma 
abrangente avaliação de impacto 
socioeconómico e setorial;

Or. en

Alteração 336
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson, Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Abordagem trans-setorial 
abrangente, com a consideração 
adequada dos indicadores relacionados 
com o desempenho climático de setores 
específicos, principalmente o dos 
transporte e mobilidade;

Or. en

Alteração 337
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Boas práticas, legislação ou 
políticas elaboradas pelos 
Estados-Membros, regiões ou entidades 
locais antes ou depois da entrada em vigor 
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do presente regulamento;

Or. en

Alteração 338
Andor Deli

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Reconhecimento do gás natural 
como fonte de energia de transição e o 
seu papel na transição para uma 
economia neutra em carbono;

Or. en

Alteração 339
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Prevenção de fugas de carbono e 
investimento, particularmente na 
indústria com utilização intensiva de 
energia exposta à concorrência global;

Or. en

Alteração 340
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Prevenção do risco de fuga de 
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carbono, particularmente nas indústrias 
com utilização intensiva de energia 
expostas à concorrência global;

Or. en

Justificação

A prevenção de fugas de carbono deve constituir um elemento importante das avaliações de 
impacto que acompanham as decisões sobre o estabelecimento de metas climáticas. A 
avaliação da eficácia das ações da UE aprovadas no sentido de proteger o clima também 
deve ter em conta questões como a prevenção de distorções da concorrência a nível mundial, 
a manutenção de empregos e investimentos na Europa.

Alteração 341
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) Impacto económico e social da 
pandemia da COVID-19;

Or. en

Justificação

A pandemia da COVID-19 desencadeou uma crise social e económica sem precedentes em 
toda a União. Aquando da avaliação da trajetória e do estabelecimento de metas para 2030, 
a Comissão Europeia deve tomar em consideração os recentes desenvolvimentos da crise da 
COVID-19

Alteração 342
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-B) Pegada de carbono relacionada 
com o consumo de bens na União 
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Europeia;

Or. en

Alteração 343
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-B) Potencial impacto social de 
medidas futuras;

Or. en

Justificação

Ao tomar as medidas pertinentes ao nível nacional e da União para cumprir o objetivo da 
neutralidade climática, a Comissão Europeia deve ter em consideração os efeitos da 
transição para a neutralidade climática no bem-estar dos cidadãos, a prosperidade da 
sociedade e a competitividade da economia, a fim de garantir uma transição justa.

Alteração 344
Massimiliano Salini, Andor Deli, Barbara Thaler, Tom Berendsen, Jens Gieseke, 
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea j-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-C) Abordagem trans-setorial 
inclusiva com base nos indicadores de 
desempenho climático de setores 
específicos, como o dos transporte e 
mobilidade;

Or. en
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Justificação

Ao calcular a trajetória, a Comissão Europeia deve tomar em consideração indicadores 
setoriais específicos.

Alteração 345
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Orçamento da União para o carbono

Até 30 de junho de 2021, incumbe à 
Comissão criar um orçamento da União 
para o carbono e apresentar propostas 
legislativas ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, conforme adequado.

Or. en

Alteração 346
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
assegurar progressos contínuos no reforço 
da capacidade de adaptação e da resiliência 
e na redução da vulnerabilidade às 
alterações climáticas, em conformidade 
com o artigo 7.º do Acordo de Paris.

1. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
assegurar progressos contínuos no reforço 
da capacidade de adaptação e da resiliência 
e na redução da vulnerabilidade às 
alterações climáticas, em conformidade 
com o artigo 7.º do Acordo de Paris, 
especialmente nos domínios em que, 
segundo os conhecimentos científicos, 
haja consenso de que os impactos das 
alterações climáticas são críticos.

Or. en
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Alteração 347
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
assegurar progressos contínuos no reforço 
da capacidade de adaptação e da resiliência 
e na redução da vulnerabilidade às 
alterações climáticas, em conformidade 
com o artigo 7.º do Acordo de Paris.

1. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
assegurar progressos contínuos no reforço 
da capacidade de adaptação e da resiliência 
económica e social da União e na redução 
da vulnerabilidade às alterações climáticas, 
em conformidade com o artigo 7.º do 
Acordo de Paris.

Or. en

Alteração 348
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
assegurar progressos contínuos no reforço 
da capacidade de adaptação e da resiliência 
e na redução da vulnerabilidade às 
alterações climáticas, em conformidade 
com o artigo 7.º do Acordo de Paris.

1. As instituições competentes da 
União e os Estados-Membros devem 
assegurar progressos contínuos no reforço 
da capacidade de adaptação e da resiliência 
e na redução da vulnerabilidade às 
alterações climáticas e respetivas 
consequências, em conformidade com o 
artigo 7.º do Acordo de Paris.

Or. en

Alteração 349
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
desenvolver e executar estratégias e planos 
de adaptação que incluam quadros de 
gestão do risco abrangentes, assentes em 
bases de referência sólidas em matéria de 
clima e vulnerabilidade e em avaliações 
dos progressos realizados.

2. Os Estados-Membros devem 
desenvolver e executar estratégias e planos 
de adaptação que incluam quadros de 
gestão do risco abrangentes, assentes em 
bases de referência sólidas em matéria de 
clima e vulnerabilidade e em avaliações 
dos progressos realizados. Os 
Estados-Membros e a União devem 
estabelecer uma lista de setores 
estratégicos e cadeias de valor essenciais 
para garantir uma União resiliente, 
resistente às alterações climáticas, 
saudável, socialmente justa e com futuro 
assegurado. Serão determinados os 
investimentos e as medidas políticas 
necessárias para a preservação ou 
recuperação desses setores.

Or. en

Alteração 350
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
desenvolver e executar estratégias e planos 
de adaptação que incluam quadros de 
gestão do risco abrangentes, assentes em 
bases de referência sólidas em matéria de 
clima e vulnerabilidade e em avaliações 
dos progressos realizados.

2. Os Estados-Membros devem 
desenvolver e executar estratégias e planos 
de adaptação que incluam quadros de 
gestão do risco abrangentes, assentes em 
bases de referência sólidas em matéria de 
clima e vulnerabilidade e em avaliações 
dos progressos realizados. Essas 
estratégias e planos devem envolver as 
suas regiões e, quando aplicável, grandes 
municípios ou conglomerados locais.

Or. en

Alteração 351
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Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
desenvolver e executar estratégias e planos 
de adaptação que incluam quadros de 
gestão do risco abrangentes, assentes em 
bases de referência sólidas em matéria de 
clima e vulnerabilidade e em avaliações 
dos progressos realizados.

2. Os Estados-Membros devem, 
através de planos nacionais integrados em 
matéria de energia e de clima, desenvolver 
e executar estratégias e planos de 
adaptação que incluam quadros de gestão 
do risco abrangentes, assentes em bases de 
referência sólidas em matéria de clima e 
vulnerabilidade e em avaliações dos 
progressos realizados.

Or. en

Alteração 352
Isabel García Muñoz

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
desenvolver e executar estratégias e planos 
de adaptação que incluam quadros de 
gestão do risco abrangentes, assentes em 
bases de referência sólidas em matéria de 
clima e vulnerabilidade e em avaliações 
dos progressos realizados.

2. Os Estados-Membros devem, em 
cooperação com as autoridades regionais 
e locais, desenvolver e executar estratégias 
e planos de adaptação que incluam quadros 
de gestão do risco abrangentes, assentes em 
bases de referência sólidas em matéria de 
clima e vulnerabilidade e em avaliações 
dos progressos realizados.

Or. en

Alteração 353
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
desenvolver e executar estratégias e planos 
de adaptação que incluam quadros de 
gestão do risco abrangentes, assentes em 
bases de referência sólidas em matéria de 
clima e vulnerabilidade e em avaliações 
dos progressos realizados.

2. Os Estados-Membros devem 
desenvolver e executar estratégias e planos 
de adaptação que incluam quadros de 
gestão do risco abrangentes, assentes em 
bases de referência sólidas em matéria de 
clima e vulnerabilidade, económicas e 
sociais, e em avaliações dos progressos 
realizados.

Or. en

Alteração 354
José Ramón Bauzá Díaz
em nome do Grupo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve considerar a 
possibilidade de propor um quadro 
legislativo para reforçar a gestão dos 
riscos, a resiliência e a adaptação 
climática das infraestruturas de 
transportes.

Or. en

Alteração 355
Andrey Novakov

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão avalia, juntamente com a 
avaliação prevista no artigo 29.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE) 2018/1999:

Após um acordo dos Estados-Membros e 
um relatório de execução da Comissão, 
até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão avalia, juntamente com a 
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avaliação prevista no artigo 29.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE) 2018/1999:

Or. en

Alteração 356
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão avalia, juntamente com a 
avaliação prevista no artigo 29.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE) 2018/1999:

Até 31 de outubro de 2028 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão avalia, juntamente com a 
avaliação prevista no artigo 29.º, n.º 5, do 
Regulamento (UE) 2018/1999:

Or. en

Alteração 357
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os progressos coletivos realizados 
por todos os Estados-Membros na 
consecução do objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1, 
formulado segundo a trajetória referida no 
artigo 3.º, n.º 1;

a) Os progressos coletivos realizados 
por todos os Estados-Membros na 
consecução do objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1, 
formulado segundo a trajetória referida no 
artigo 3.º, n.º 1, e com base nos critérios 
estabelecidos no artigo 3.º, n.º 3;

Or. en

Alteração 358
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
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Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os progressos coletivos realizados 
por todos os Estados-Membros na 
consecução do objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1, 
formulado segundo a trajetória referida no 
artigo 3.º, n.º 1;

a) Os progressos coletivos e 
individuais realizados por todos os 
Estados-Membros e setores na consecução 
do objetivo de neutralidade climática 
definido no artigo 2.º, n.º 1, formulado 
segundo a trajetória referida no artigo 3.º, 
n.º 1;

Or. en

Alteração 359
José Ramón Bauzá Díaz
em nome do Grupo Renew
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os progressos coletivos realizados 
por todos os Estados-Membros na 
consecução do objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1, 
formulado segundo a trajetória referida no 
artigo 3.º, n.º 1;

a) Os progressos coletivos e 
individuais realizados por todos os 
Estados-Membros na consecução do 
objetivo de neutralidade climática definido 
no artigo 2.º, n.º 1, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 360
José Ramón Bauzá Díaz
em nome do Grupo Renew
Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Os progressos coletivos realizados 
por todos os Estados-Membros na 

b) Os progressos coletivos e 
individuais realizados por todos os 



PE652.582v01-00 58/97 AM\1206523PT.docx

PT

adaptação referida no artigo 4.º. Estados-Membros na adaptação referida no 
artigo 4.º.

Or. en

Alteração 361
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Progressos coletivos realizados a 
nível mundial na consecução dos 
objetivos do Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 362
Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Progressos coletivos realizados à 
escala mundial;

Or. en

Alteração 363
Isabel García Muñoz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta as conclusões dessa 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho juntamente com o relatório sobre 

A Comissão apresenta as conclusões dessa 
avaliação, que serão divulgadas 
publicamente, ao Parlamento Europeu e ao 
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o estado da União da Energia elaborado no 
ano civil em causa em conformidade com o 
artigo 35.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

Conselho juntamente com o relatório sobre 
o estado da União da Energia elaborado no 
ano civil em causa em conformidade com o 
artigo 35.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

Or. en

Alteração 364
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – nº 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão revê:

2. Até 31 de outubro de 2028 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão revê:

Or. en

Alteração 365
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A compatibilidade das medidas da 
União com o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1, 
formulado segundo a trajetória referida no 
artigo 3.º, n.º 1;

a) A compatibilidade das medidas da 
União com o objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1, 
formulado segundo a trajetória referida no 
artigo 3.º, n.º 1, e com o desenvolvimento 
global em conformidade com os objetivos 
do Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 366
Barbara Thaler
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Adequação das medidas da União 
à luz das medidas tomadas a nível 
internacional;

Or. en

Alteração 367
Andrey Novakov

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se, com base nas avaliações 
referidas nos n.os 1 e 2, concluir que as 
medidas da União são incoerentes com o 
objetivo de neutralidade climática definido 
no artigo 2.º, n.º 1, ou não são adequadas 
para assegurar progressos na adaptação a 
que se refere o artigo 4.º, ou que os 
progressos realizados na consecução do 
objetivo de neutralidade climática ou na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º são 
insuficientes, a Comissão toma as medidas 
necessárias em conformidade com os 
Tratados, em simultâneo com a revisão da 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1.

3. Se, com base nas avaliações 
referidas nos n.os 1 e 2, concluir que as 
medidas da União são incoerentes com o 
objetivo de neutralidade climática definido 
no artigo 2.º, n.º 1, ou não são adequadas 
para assegurar progressos na adaptação a 
que se refere o artigo 4.º, ou que os 
progressos realizados na consecução do 
objetivo de neutralidade climática ou na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º são 
insuficientes, ou que as medidas da União 
levaram à perda de competitividade e de 
emprego em setores como o dos 
transportes, a Comissão toma as medidas 
necessárias em conformidade com os 
Tratados, em simultâneo com a revisão da 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 368
Isabel García Muñoz

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Se, com base nas avaliações 
referidas nos n.os 1 e 2, concluir que as 
medidas da União são incoerentes com o 
objetivo de neutralidade climática definido 
no artigo 2.º, n.º 1, ou não são adequadas 
para assegurar progressos na adaptação a 
que se refere o artigo 4.º, ou que os 
progressos realizados na consecução do 
objetivo de neutralidade climática ou na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º são 
insuficientes, a Comissão toma as medidas 
necessárias em conformidade com os 
Tratados, em simultâneo com a revisão da 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1.

3. Se, com base nas avaliações 
públicas referidas nos n.os 1 e 2, concluir 
que as medidas da União são incoerentes 
com o objetivo de neutralidade climática 
definido no artigo 2.º, n.º 1, ou não são 
adequadas para assegurar progressos na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º, ou 
que os progressos realizados na consecução 
do objetivo de neutralidade climática ou na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º são 
insuficientes, a Comissão toma as medidas 
necessárias em conformidade com os 
Tratados, em simultâneo com a revisão da 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 369
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se, com base nas avaliações 
referidas nos n.os 1 e 2, concluir que as 
medidas da União são incoerentes com o 
objetivo de neutralidade climática definido 
no artigo 2.º, n.º 1, ou não são adequadas 
para assegurar progressos na adaptação a 
que se refere o artigo 4.º, ou que os 
progressos realizados na consecução do 
objetivo de neutralidade climática ou na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º são 
insuficientes, a Comissão toma as medidas 
necessárias em conformidade com os 
Tratados, em simultâneo com a revisão da 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1.

3. Se as avaliações referidas nos 
n.os 1 e 2 demonstrarem que as medidas 
da União são incoerentes com o objetivo de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, ou não são adequadas para 
assegurar progressos na adaptação a que se 
refere o artigo 4.º, ou que os progressos 
realizados na consecução do objetivo de 
neutralidade climática ou na adaptação a 
que se refere o artigo 4.º são insuficientes, 
a Comissão toma as medidas necessárias 
em conformidade com os Tratados para 
remediar as incoerências no prazo de seis 
meses a contar das avaliações.

Or. en

Alteração 370
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Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Incumbe à Comissão avaliar, antes 
da adoção, todos os projetos de medidas ou 
propostas legislativas à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, 
incluir esta análise na avaliação do impacto 
dessas medidas ou propostas e publicar, no 
momento da adoção, o resultado desta 
avaliação.

4. Incumbe à Comissão avaliar, antes 
da adoção, todos os projetos de medidas ou 
propostas legislativas à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, 
incluir esta análise na avaliação do impacto 
dessas medidas ou propostas e publicar, no 
momento da adoção, o resultado desta 
avaliação. Qualquer avaliação ou análise 
de impacto, com vista à adoção de novas 
medidas, deve ter em conta o nível de 
viabilidade técnica associado ao 
desenvolvimento de infraestruturas para a 
recarga de combustíveis alternativos. Em 
todos os casos, devem ter em conta as 
lacunas e os atrasos da política europeia 
em termos de dotar a rede RTE-T com 
pontos de distribuição de energia 
alternativa, sem prejudicar e sancionar os 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia deve assumir a responsabilidade pela falta de dispositivos necessários 
em número suficiente na rede transeuropeia de transportes (RTE-T) e não atribuir essa 
responsabilidade aos Estados-Membros.

Alteração 371
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Incumbe à Comissão avaliar, antes 
da adoção, todos os projetos de medidas ou 

4. Incumbe à Comissão avaliar, antes 
da adoção, a coerência de todos os 
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propostas legislativas à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, 
incluir esta análise na avaliação do impacto 
dessas medidas ou propostas e publicar, no 
momento da adoção, o resultado desta 
avaliação.

projetos de medidas ou propostas 
legislativas à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, e à 
luz dos objetivos de adaptação 
estabelecidos no artigo 4.º, n.º 1, incluir 
esta análise na avaliação do impacto dessas 
medidas ou propostas e publicar, no 
momento da adoção, o resultado desta 
avaliação, assim que a avaliação for 
finalizada e, em qualquer caso, antes da 
adoção da medida ou proposta conexa.

Or. en

Alteração 372
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Incumbe à Comissão avaliar, antes 
da adoção, todos os projetos de medidas ou 
propostas legislativas à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, 
incluir esta análise na avaliação do impacto 
dessas medidas ou propostas e publicar, no 
momento da adoção, o resultado desta 
avaliação.

4. Incumbe à Comissão avaliar, antes 
da adoção, todos os projetos de medidas ou 
propostas legislativas à luz do objetivo de 
neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, bem como a pegada de 
carbono dos principais projetos de 
infraestrutura, tendo em conta todo o 
ciclo de vida, incluindo as emissões 
indiretas, formulado segundo a trajetória 
referida no artigo 3.º, n.º 1, incluir esta 
análise na avaliação do impacto dessas 
medidas ou propostas e publicar, no 
momento da adoção, o resultado desta 
avaliação.

Or. en

Alteração 373
Mario Furore, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato

Proposta de regulamento
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Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A fim de assegurar progressos 
contínuos no sentido da consecução da 
neutralidade climática estabelecida nos 
artigos 1.º e 2.º, a Comissão e os Estados-
Membros devem ter plenamente em conta 
as obrigações previstas no artigo 3.º, 
alínea b), da Diretiva 2011/92/UE 
aquando da avaliação dos efeitos de 
determinados projetos públicos e privados 
sobre o ambiente, com vista a abordar o 
problema das emissões de gases com 
efeito de estufa de projetos públicos e 
privados durante todo o seu ciclo de vida, 
como as que ocorrem na fase de 
construção e operação, incluindo as 
emissões indiretas na cadeia de valor de 
um projeto. Além disso, qualquer projeto 
de infraestrutura de energia e transportes 
será considerado, numa avaliação 
independente, coerente com os objetivos 
climáticos para 2030, 2050 e 
possivelmente 2040 e com o objetivo da 
UE de construir uma economia circular e 
com impacto neutro no clima, totalmente 
baseada nas energias renováveis e 
altamente eficiente em termos de recursos 
e energia.

Or. en

Justificação

Member States and the Commission should make sure that any current and upcoming 
infrastructure project is consistent with the European Green Deal and the climate neutrality 
objective. They should therefore abandon any project which lead to increasing GHG 
emissions and endanger the achievement of the EU climate objectives, such as the Lyon-Turin 
project. An independent assessment of the carbon footprint of major infrastructures during 
the construction and operational phases should be available before any final and irreversible 
decision to finance the projects is taken. Over a certain amount of emissions (1 million ton of 
CO2/ a year) the project should be examed by the Panel in order to verify its consistency with 
the EU objectives.

Alteração 374
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Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Incumbe à Comissão avaliar os 
impactos gerais dos «biocombustíveis» de 
primeira, segunda e terceira gerações: 
emissões de gases com efeito de estufa 
relacionadas com a reafectação de terras 
e a desflorestação, emissões de gases com 
efeito de estufa relacionadas com o 
transporte de «biocombustíveis», a perda 
de sumidouros naturais, a perda de 
biodiversidade, a usurpação de terras, a 
competição com a agricultura de 
subsistência e o aumento dos preços de 
alimentos vitais. A Comissão e os 
Estados-Membros devem, em 
conformidade, reavaliar o seu apoio 
financeiro aos «biocombustíveis» e 
apresentar planos com vista à sua 
eliminação gradual.

Or. en

Alteração 375
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Incumbe à Comissão apresentar 
propostas a fim de eliminar 
progressivamente o apoio direto e indireto 
da UE e nacional aos combustíveis 
fósseis.

Or. en

Alteração 376
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Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. Incumbe à Comissão apresentar 
uma metodologia para incluir as emissões 
incorporadas nos balanços de emissões da 
UE e dos Estados-Membros, a fim de 
refletir a pegada de carbono global.

Or. en

Alteração 377
Angel Dzhambazki

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
Avaliação de medidas nacionais

1.
Até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão avalia:
a) Com base nos planos nacionais em 
matéria de energia e de clima ou nos 
relatórios de progresso bienais 
apresentados em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2018/1999, a 
coerência das medidas nacionais 
identificadas como pertinentes para a 
consecução do objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1, 
formulado segundo a trajetória referida 
no artigo 3.º, n.º 1;
b) A adequação das medidas nacionais 
destinadas a assegurar os progressos na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º.
A Comissão apresenta as conclusões 
dessa avaliação ao Parlamento Europeu e 
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ao Conselho juntamente com o relatório 
sobre o estado da União da Energia 
elaborado no ano civil em causa em 
conformidade com o artigo 35.º do 
Regulamento (UE) 2018/1999.
2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos avaliados em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, 
verificar que as medidas de determinado 
Estado-Membro são incoerentes com o 
objetivo referido, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, ou 
não são adequadas para assegurar os 
progressos na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º, a Comissão pode formular 
recomendações ao Estado-Membro, 
publicando-as.
3. Sempre que seja formulada uma 
recomendação nos termos do n.º 2, são 
aplicáveis os seguintes princípios:
a) O Estado-Membro em causa deve tê-la 
devidamente em conta num espírito de 
solidariedade entre a União e os Estados-
Membros e entre estes;
b) O Estado-Membro em causa deve 
indicar, no seu primeiro relatório de 
progressos apresentado em conformidade 
com o artigo 17.º do Regulamento (UE) 
2018/1999, no ano seguinte àquele em 
que a recomendação for formulada, a 
forma como a teve devidamente em conta. 
Se decidir não acatar a recomendação ou 
uma parte substancial da mesma, o 
Estado-Membro deve justificá-lo à 
Comissão;
c) As recomendações devem 
complementar as mais recentes 
recomendações por país formuladas no 
contexto do Semestre Europeu.

Or. en

Alteração 378
Angel Dzhambazki
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão avalia:

Suprimido

a) Com base nos planos nacionais em 
matéria de energia e de clima ou nos 
relatórios de progresso bienais 
apresentados em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2018/1999, a 
coerência das medidas nacionais 
identificadas como pertinentes para a 
consecução do objetivo de neutralidade 
climática definido no artigo 2.º, n.º 1, 
formulado segundo a trajetória referida 
no artigo 3.º, n.º 1;
b) A adequação das medidas nacionais 
destinadas a assegurar os progressos na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º.
A Comissão apresenta as conclusões 
dessa avaliação ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho juntamente com o relatório 
sobre o estado da União da Energia 
elaborado no ano civil em causa em 
conformidade com o artigo 35.º do 
Regulamento (UE) 2018/1999.

Or. en

Alteração 379
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

Até 30 de setembro de 2023 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão avalia:

Até 31 de outubro de 2028 e, 
posteriormente, de cinco em cinco anos, a 
Comissão avalia:

Or. en
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Alteração 380
Johan Van Overtveldt

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

Texto da Comissão Alteração

a) Com base nos planos nacionais em 
matéria de energia e de clima ou nos 
relatórios de progresso bienais 
apresentados em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2018/1999, a coerência 
das medidas nacionais identificadas como 
pertinentes para a consecução do objetivo 
de neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1;

a) Com base nos planos nacionais em 
matéria de energia e de clima ou nos 
relatórios de progresso bienais 
apresentados em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2018/1999, a coerência 
das medidas nacionais identificadas como 
pertinentes para a consecução do objetivo 
de neutralidade climática definido no 
artigo 2.º, n.º 1, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, com 
as estratégias a longo prazo dos 
Estados-Membros;

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros continuam a ser responsáveis pelos seus próprios compromissos de 
redução de emissões. Os Estados-Membros definem a sua contribuição para o objetivo de 
neutralidade climática a nível da UE nas suas estratégias a longo prazo.

Alteração 381
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

b) A adequação das medidas nacionais 
destinadas a assegurar os progressos na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º.

b) A adequação, tendo em conta a 
capacidade dos recursos nacionais, das 
medidas nacionais destinadas a assegurar 
os progressos na adaptação a que se refere 
o artigo 4.º.

Or. en
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Alteração 382
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O impacto das medidas aplicadas 
na situação económica e social nacional.

Or. en

Alteração 383
Isabel García Muñoz

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta as conclusões dessa 
avaliação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho juntamente com o relatório sobre 
o estado da União da Energia elaborado no 
ano civil em causa em conformidade com o 
artigo 35.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

A Comissão apresenta as conclusões dessa 
avaliação, que serão divulgadas 
publicamente, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho juntamente com o relatório sobre 
o estado da União da Energia elaborado no 
ano civil em causa em conformidade com o 
artigo 35.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

Or. en

Alteração 384
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos avaliados em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, 
verificar que as medidas de determinado 

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos avaliados em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, 
verificar que as medidas de determinado 
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Estado-Membro são incoerentes com o 
objetivo referido, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, ou 
não são adequadas para assegurar os 
progressos na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º, a Comissão pode formular 
recomendações ao Estado-Membro, 
publicando-as.

Estado-Membro são incoerentes com o 
objetivo referido, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, ou 
não são adequadas para assegurar os 
progressos na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º, a Comissão pode formular 
recomendações ao Estado-Membro. Não 
obstante, as recomendações da Comissão 
devem ser capazes de prestar o apoio 
necessário ao Estado-Membro, a fim de 
reajustar o objetivo, de modo a que este 
seja mais coerente com a realidade 
técnica específica desse Estado-Membro. 
A Comissão deve publicar essas 
recomendações.

Or. en

Justificação

Os objetivos estabelecidos pela Comissão Europeia devem ser alcançáveis pelos Estados-
Membros; por conseguinte, a Comissão deve reduzir as metas (uma vez que são demasiado 
restritivas para os Estados-Membros) e, se for caso disso, fornecer o apoio técnico e material 
necessário para que os Estados-Membros consigam chegar o mais próximo possível do 
objetivo.

Alteração 385
Andrey Novakov

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos avaliados em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, 
verificar que as medidas de determinado 
Estado-Membro são incoerentes com o 
objetivo referido, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, ou 
não são adequadas para assegurar os 
progressos na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º, a Comissão pode formular 
recomendações ao Estado-Membro, 
publicando-as.

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos avaliados em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, 
verificar que as medidas de determinado 
Estado-Membro são incoerentes com o 
objetivo referido, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, ou 
não são adequadas para assegurar os 
progressos na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º, ou que os objetivos da União 
conduziram a um declínio e perda de 
competitividade em setores como o dos 
transportes, a Comissão pode formular 
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recomendações ao Estado-Membro, 
publicando-as.

Or. en

Alteração 386
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos avaliados em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, 
verificar que as medidas de determinado 
Estado-Membro são incoerentes com o 
objetivo referido, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, ou 
não são adequadas para assegurar os 
progressos na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º, a Comissão pode formular 
recomendações ao Estado-Membro, 
publicando-as.

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos avaliados em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, o 
nível de utilização dos recursos nacionais 
e a situação económica e social, verificar 
que as medidas de determinado Estado-
Membro são incoerentes com o objetivo 
referido, formulado segundo a trajetória 
referida no artigo 3.º, n.º 1, ou não são 
adequadas para assegurar os progressos na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º, a 
Comissão pode formular recomendações 
ao Estado-Membro, publicando-as.

Or. en

Alteração 387
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos avaliados em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, 
verificar que as medidas de determinado 
Estado-Membro são incoerentes com o 
objetivo referido, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, ou 
não são adequadas para assegurar os 

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos e individuais 
avaliados em conformidade com o 
artigo 5.º, n.º 1, verificar que as medidas de 
determinado Estado-Membro são 
incoerentes com o objetivo da União em 
matéria de neutralidade climática, 
formulado segundo a trajetória referida no 
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progressos na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º, a Comissão pode formular 
recomendações ao Estado-Membro, 
publicando-as.

artigo 3.º, n.º 1, ou não são adequadas para 
assegurar os progressos na adaptação a que 
se refere o artigo 4.º, a Comissão deve 
formular recomendações ao Estado-
Membro, publicando-as.

Or. en

Alteração 388
Isabel García Muñoz

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos avaliados em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, 
verificar que as medidas de determinado 
Estado-Membro são incoerentes com o 
objetivo referido, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, ou 
não são adequadas para assegurar os 
progressos na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º, a Comissão pode formular 
recomendações ao Estado-Membro, 
publicando-as.

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos avaliados em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, 
verificar que as medidas de determinado 
Estado-Membro são incoerentes com o 
objetivo referido, formulado segundo a 
trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, ou 
não são adequadas para assegurar os 
progressos na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º, a Comissão pode formular 
recomendações, devidamente justificadas, 
ao Estado-Membro, publicando-as.

Or. en

Alteração 389
Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos avaliados em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, 
verificar que as medidas de determinado 
Estado-Membro são incoerentes com o 
objetivo referido, formulado segundo a 

2. Se, tendo devidamente em conta os 
progressos coletivos avaliados em 
conformidade com o artigo 5.º, n.º 1, 
verificar que as medidas de determinado 
Estado-Membro são incoerentes com a sua 
estratégia a longo prazo ou não são 
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trajetória referida no artigo 3.º, n.º 1, ou 
não são adequadas para assegurar os 
progressos na adaptação a que se refere o 
artigo 4.º, a Comissão pode formular 
recomendações ao Estado-Membro, 
publicando-as.

adequadas para assegurar os progressos na 
adaptação a que se refere o artigo 4.º, a 
Comissão pode formular recomendações 
ao Estado-Membro, publicando-as.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros continuam a ser responsáveis pelos seus próprios compromissos de 
redução de emissões. Os Estados-Membros definem a sua contribuição para o objetivo de 
neutralidade climática a nível da UE nas suas estratégias a longo prazo.

Alteração 390
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O Estado-Membro em causa deve 
tê-la devidamente em conta num espírito 
de solidariedade entre a União e os 
Estados-Membros e entre estes;

a) O Estado-Membro em causa deve, 
no prazo de seis meses a contar da 
receção da recomendação, notificar a 
Comissão das medidas que tenciona 
adotar para tê-la devidamente em conta 
num espírito de solidariedade entre a União 
e os Estados-Membros e entre estes;

Or. en

Alteração 391
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O Estado-Membro em causa deve 
indicar, no seu primeiro relatório de 
progressos apresentado em conformidade 
com o artigo 17.º do Regulamento (UE) 

b) O Estado-Membro em causa deve 
indicar, no seu primeiro relatório de 
progressos apresentado em conformidade 
com o artigo 17.º do Regulamento (UE) 
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2018/1999, no ano seguinte àquele em que 
a recomendação for formulada, a forma 
como a teve devidamente em conta. Se 
decidir não acatar a recomendação ou uma 
parte substancial da mesma, o Estado-
Membro deve justificá-lo à Comissão;

2018/1999, no ano seguinte àquele em que 
a recomendação for formulada, a forma 
como a teve devidamente em conta. Se 
decidir não acatar a recomendação ou uma 
parte substancial da mesma, o 
Estado-Membro deve justificá-lo à 
Comissão e apresentar as medidas que 
tenciona tomar para aplicar as suas 
recomendações.

Or. en

Alteração 392
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O Estado-Membro em causa deve 
indicar, no seu primeiro relatório de 
progressos apresentado em conformidade 
com o artigo 17.º do Regulamento (UE) 
2018/1999, no ano seguinte àquele em que 
a recomendação for formulada, a forma 
como a teve devidamente em conta. Se 
decidir não acatar a recomendação ou 
uma parte substancial da mesma, o 
Estado-Membro deve justificá-lo à 
Comissão;

b) O Estado-Membro em causa deve 
indicar, no seu primeiro relatório de 
progressos apresentado em conformidade 
com o artigo 17.º do Regulamento (UE) 
2018/1999, no ano seguinte àquele em que 
a recomendação for formulada, a forma 
como a teve, de facto, devidamente em 
conta e as medidas que adotou a fim de 
dar seguimento à recomendação;

Or. en

Alteração 393
Isabel García Muñoz

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O Estado-Membro em causa deve 
indicar, no seu primeiro relatório de 
progressos apresentado em conformidade 

b) O Estado-Membro em causa deve 
indicar, no seu primeiro relatório de 
progressos apresentado em conformidade 
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com o artigo 17.º do Regulamento (UE) 
2018/1999, no ano seguinte àquele em que 
a recomendação for formulada, a forma 
como a teve devidamente em conta. Se 
decidir não acatar a recomendação ou uma 
parte substancial da mesma, o Estado-
Membro deve justificá-lo à Comissão;

com o artigo 17.º do Regulamento (UE) 
2018/1999, no ano seguinte àquele em que 
a recomendação for formulada, a forma 
como a teve devidamente em conta. Se 
decidir não acatar a recomendação ou uma 
parte substancial da mesma, o Estado-
Membro deve justificá-lo devidamente à 
Comissão;

Or. en

Alteração 394
Kathleen Van Brempt

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que um Estado-Membro 
não cumpra as obrigações previstas no 
n.º 3, ou não aplique as medidas em 
resposta à recomendação da Comissão, a 
Comissão deve poder tomar medidas, de 
acordo com o quadro estabelecido para a 
aplicação, acompanhamento e execução 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 395
Alessandra Moretti, Vera Tax, Johan Danielsson

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que um Estado-Membro 
não cumpra as obrigações previstas no 
n.º 3, ou não aplique as medidas em 
resposta à recomendação da Comissão, a 
Comissão deve tomar as medidas 
necessárias em conformidade com os 
Tratados.
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Or. en

Alteração 396
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – nº 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Além das medidas nacionais 
referidas no artigo 6.º, n.º 1, alínea a), a 
Comissão deve basear a sua avaliação 
referida nos artigos 5.º e 6.º pelo menos 
nos seguintes elementos:

1. Além dos elementos referidos nos 
artigos 5.º e 6.º, a Comissão deve basear a 
sua avaliação referida nos artigos 5.º e 6.º 
pelo menos nos seguintes elementos:

Or. en

Alteração 397
Marian-Jean Marinescu

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

Texto da Comissão Alteração

b) Relatórios da Agência Europeia do 
Ambiente (AEA);

b) Relatórios da Agência Europeia do 
Ambiente (AEA) e de outras agências 
reguladoras relevantes em matéria de 
transportes, como a Agência da União 
Europeia para a Segurança da Aviação 
(AESA);

Or. en

Alteração 398
Marian-Jean Marinescu

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
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c-A) O último balanço mundial referido 
no artigo 14.º do Acordo de Paris;

Or. en

Alteração 399
Andrey Novakov

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

Texto da Comissão Alteração

d) Melhores dados científicos 
disponíveis, nomeadamente os relatórios 
mais recentes do PIAC; 

d) Melhores dados científicos 
disponíveis, nomeadamente os relatórios 
mais recentes do PIAC e uma abrangente 
avaliação de impacto socioeconómico e 
setorial; 

Or. en

Alteração 400
Barbara Thaler

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

Texto da Comissão Alteração

d) Melhores dados científicos 
disponíveis, nomeadamente os relatórios 
mais recentes do PIAC; 

d) Melhores dados científicos 
disponíveis; 

Or. en

Alteração 401
Carles Puigdemont i Casamajó

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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Artigo 7.º-A
Rede da União Europeia relativa às 

alterações climáticas
1. A Comissão deve criar, até 31 de 
dezembro de 2021, a rede da União 
Europeia relativa às alterações climáticas, 
um painel independente de 
aconselhamento científico sobre as 
alterações climáticas, constituído por 
cientistas selecionados com base nos seus 
conhecimentos especializados no domínio 
das alterações climáticas e proposto por 
regiões, coligação entre regiões ou 
entidades locais.
2. A Comissão deve assegurar que a 
estrutura de governação da rede da União 
Europeia relativa às alterações climáticas 
garanta a sua autonomia científica, 
nomeadamente das instituições regionais 
e da União.
3. A comissão competente do Parlamento 
Europeu deve emitir um parecer sobre 
qualquer nomeação para a rede da União 
Europeia relativa às alterações climáticas, 
com base exclusivamente na autonomia 
científica dos membros da rede.
4. A rede da União Europeia relativa às 
alterações climáticas deve acompanhar a 
redução das emissão de gases com efeito 
de estufa na União, nos Estados-Membros 
e nas regiões, tendo em conta o 
orçamento de carbono da União previsto 
no artigo 3.º.
5. A rede da União Europeia relativa às 
alterações climáticas deve avaliar a 
coerência das medidas e os progressos 
realizados para alcançar a neutralidade 
climática até, o mais tardar, 2050,.
6. A rede da União Europeia relativa às 
alterações climáticas deve, em 
conformidade com o disposto no n.º 3, 
apresentar anualmente um relatório das 
suas conclusões à comissão competente 
do Parlamento Europeu. A rede da União 
Europeia relativa às alterações climáticas 
deve garantir total transparência ao 



PE652.582v01-00 80/97 AM\1206523PT.docx

PT

público e disponibilizar as suas 
informações em todas as línguas oficiais 
dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 402
Barbara Thaler

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Compete à Comissão colaborar com todas 
as partes da sociedade de modo a capacitá-
las e habilitá-las para agirem no sentido de 
uma sociedade com impacto neutro no 
clima e resiliente às alterações climáticas. 
A Comissão deve dinamizar um processo 
inclusivo e acessível a todos os níveis, 
incluindo a nível nacional, regional e 
local, e com os parceiros sociais, os 
cidadãos e a sociedade civil para o 
intercâmbio de boas práticas e a 
identificação de ações destinadas a 
contribuir para a realização dos objetivos 
do presente regulamento. Além disso, 
pode também basear-se nos diálogos a 
vários níveis no domínio do clima e da 
energia, estabelecidos pelos Estados-
Membros em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

Compete à Comissão colaborar com todas 
as nações do mundo de modo a capacitá-
las e habilitá-las para agirem no sentido de 
uma sociedade com impacto neutro no 
clima e resiliente às alterações climáticas.

Or. en

Alteração 403
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração
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Compete à Comissão colaborar com todas 
as partes da sociedade de modo a capacitá-
las e habilitá-las para agirem no sentido de 
uma sociedade com impacto neutro no 
clima e resiliente às alterações climáticas. 
A Comissão deve dinamizar um processo 
inclusivo e acessível a todos os níveis, 
incluindo a nível nacional, regional e local, 
e com os parceiros sociais, os cidadãos e a 
sociedade civil para o intercâmbio de boas 
práticas e a identificação de ações 
destinadas a contribuir para a realização 
dos objetivos do presente regulamento. 
Além disso, pode também basear-se nos 
diálogos a vários níveis no domínio do 
clima e da energia, estabelecidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

Compete à Comissão colaborar com todas 
as partes da sociedade de modo a capacitá-
las e habilitá-las para agirem no sentido de 
uma sociedade com impacto neutro no 
clima e resiliente às alterações climáticas. 
A Comissão deve dinamizar um processo 
inclusivo e acessível a todos os níveis, 
incluindo a nível nacional, regional e local, 
e com os parceiros sociais, os cidadãos e a 
sociedade civil para o intercâmbio de boas 
práticas e a identificação de ações 
destinadas a contribuir para a realização 
dos objetivos do presente regulamento. 
Além disso, pode também basear-se nos 
diálogos a vários níveis no domínio do 
clima e da energia, estabelecidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento (UE) 
2018/1999. As partes interessadas do setor 
automóvel, incluindo camiões, 
aeronáutico, naval, ferroviário, energético 
e dos transportes e mobilidade devem ser 
incluídas no diálogo com a Comissão.

Or. en

Justificação

Uma vez que são os principais interessados, todos os fabricantes (todos os meios de 
transporte combinados), bem como todas as partes interessadas do setor energético e 
transportadores, devem ser consultados e incluídos no diálogo com a Comissão, para que 
possam sensibilizá-la para os desafios e restrições que esses objetivos implicam no futuro e 
na sustentabilidade dos seus setores.

Alteração 404
Sara Cerdas

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Compete à Comissão colaborar com todas 
as partes da sociedade de modo a capacitá-
las e habilitá-las para agirem no sentido de 
uma sociedade com impacto neutro no 
clima e resiliente às alterações climáticas. 

Compete à Comissão colaborar com todas 
as partes da sociedade de modo a capacitá-
las e habilitá-las para agirem no sentido de 
uma sociedade com impacto neutro no 
clima e resiliente às alterações climáticas. 
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A Comissão deve dinamizar um processo 
inclusivo e acessível a todos os níveis, 
incluindo a nível nacional, regional e local, 
e com os parceiros sociais, os cidadãos e a 
sociedade civil para o intercâmbio de boas 
práticas e a identificação de ações 
destinadas a contribuir para a realização 
dos objetivos do presente regulamento. 
Além disso, pode também basear-se nos 
diálogos a vários níveis no domínio do 
clima e da energia, estabelecidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

A Comissão deve dinamizar um processo 
inclusivo e acessível a todos os níveis, 
incluindo a nível nacional, regional e local, 
e com os parceiros sociais, os cidadãos e a 
sociedade civil para o intercâmbio de boas 
práticas e a identificação de ações 
destinadas a contribuir para a realização 
dos objetivos do presente regulamento. 
Além disso, pode também basear-se nos 
diálogos a vários níveis no domínio do 
clima e da energia, estabelecidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento (UE) 
2018/1999. A Comissão Europeia e os 
Estados-Membros devem desenvolver 
campanhas de informação com cidadãos e 
instituições.

Or. en

Alteração 405
Henna Virkkunen

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Compete à Comissão colaborar com todas 
as partes da sociedade de modo a capacitá-
las e habilitá-las para agirem no sentido de 
uma sociedade com impacto neutro no 
clima e resiliente às alterações climáticas. 
A Comissão deve dinamizar um processo 
inclusivo e acessível a todos os níveis, 
incluindo a nível nacional, regional e local, 
e com os parceiros sociais, os cidadãos e a 
sociedade civil para o intercâmbio de boas 
práticas e a identificação de ações 
destinadas a contribuir para a realização 
dos objetivos do presente regulamento. 
Além disso, pode também basear-se nos 
diálogos a vários níveis no domínio do 
clima e da energia, estabelecidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento (UE) 

Compete à Comissão colaborar com todas 
as partes da sociedade de modo a capacitá-
las e habilitá-las para agirem no sentido de 
uma sociedade com impacto neutro no 
clima e resiliente às alterações climáticas. 
A Comissão deve dinamizar um processo 
inclusivo e acessível a todos os níveis, 
incluindo a nível nacional, regional e local, 
e com os parceiros sociais, as partes 
interessadas da indústria, os cidadãos e a 
sociedade civil para o intercâmbio de boas 
práticas e a identificação de ações 
destinadas a contribuir para a realização 
dos objetivos do presente regulamento. 
Além disso, pode também basear-se nos 
diálogos a vários níveis no domínio do 
clima e da energia, estabelecidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento (UE) 
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2018/1999. 2018/1999.

Or. en

Alteração 406
Jörgen Warborn

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Compete à Comissão colaborar com todas 
as partes da sociedade de modo a capacitá-
las e habilitá-las para agirem no sentido de 
uma sociedade com impacto neutro no 
clima e resiliente às alterações climáticas. 
A Comissão deve dinamizar um processo 
inclusivo e acessível a todos os níveis, 
incluindo a nível nacional, regional e local, 
e com os parceiros sociais, os cidadãos e a 
sociedade civil para o intercâmbio de boas 
práticas e a identificação de ações 
destinadas a contribuir para a realização 
dos objetivos do presente regulamento. 
Além disso, pode também basear-se nos 
diálogos a vários níveis no domínio do 
clima e da energia, estabelecidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

Compete à Comissão colaborar com todas 
as partes da sociedade de modo a capacitá-
las e habilitá-las para agirem no sentido de 
uma sociedade com impacto neutro no 
clima e resiliente às alterações climáticas. 
A Comissão deve dinamizar um processo 
inclusivo e acessível a todos os níveis, 
incluindo a nível nacional, regional e local, 
e com os parceiros sociais, os cidadãos, as 
empresas e a sociedade civil para o 
intercâmbio de boas práticas e a 
identificação de ações destinadas a 
contribuir para a realização dos objetivos 
do presente regulamento. Além disso, pode 
também basear-se nos diálogos a vários 
níveis no domínio do clima e da energia, 
estabelecidos pelos Estados-Membros em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (UE) 2018/1999.

Or. en

Alteração 407
José Ramón Bauzá Díaz
em nome do Grupo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Compete à Comissão colaborar com todas Compete à Comissão colaborar com todas 
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as partes da sociedade de modo a capacitá-
las e habilitá-las para agirem no sentido de 
uma sociedade com impacto neutro no 
clima e resiliente às alterações climáticas. 
A Comissão deve dinamizar um processo 
inclusivo e acessível a todos os níveis, 
incluindo a nível nacional, regional e local, 
e com os parceiros sociais, os cidadãos e a 
sociedade civil para o intercâmbio de boas 
práticas e a identificação de ações 
destinadas a contribuir para a realização 
dos objetivos do presente regulamento. 
Além disso, pode também basear-se nos 
diálogos a vários níveis no domínio do 
clima e da energia, estabelecidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 11.º do Regulamento (UE) 
2018/1999.

as partes da sociedade de modo a capacitá-
las e habilitá-las para agirem no sentido de 
uma sociedade com impacto neutro no 
clima e resiliente às alterações climáticas. 
A Comissão deve dinamizar um processo 
inclusivo e acessível a todos os níveis, 
incluindo a nível nacional, regional e local, 
e com os parceiros sociais e económicos, 
os cidadãos e a sociedade civil para o 
intercâmbio de boas práticas e a 
identificação de ações destinadas a 
contribuir para a realização dos objetivos 
do presente regulamento. Além disso, pode 
também basear-se nos diálogos a vários 
níveis no domínio do clima e da energia, 
estabelecidos pelos Estados-Membros em 
conformidade com o artigo 11.º do 
Regulamento (UE) 2018/1999.

Or. en

Alteração 408
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly, Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Reconhecendo a enorme responsabilidade 
do setor dos combustíveis fósseis sobre as 
alterações climáticas, os representantes do 
setor que fujam às suas responsabilidades 
e neguem o seu efeito não serão 
autorizados a participar no processo 
legislativo relacionado com o clima. Além 
disso, as instituições da UE e os Estados-
Membros proibirão todos formas de 
promoção e patrocínio de combustíveis 
fósseis.

Or. en

Alteração 409
Petar Vitanov
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Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Rede de agentes nacionais de ligação

1. Incumbe à Comissão criar uma rede de 
agentes nacionais de ligação constituída 
por representantes de todos os Estados-
Membros (agentes de ligação nacionais). 
Cada Estado-Membro nomeia um 
representante para a rede de agentes 
nacionais de ligação. As reuniões da rede 
de agentes nacionais de ligação podem 
realizar-se em diferentes configurações de 
peritos.
2. Em particular, a rede de agentes de 
ligação nacionais facilita o intercâmbio 
de informações entre a Comissão e os 
Estados-Membros e apoia a Comissão na 
divulgação das suas atividades, 
conclusões e recomendações às partes 
interessadas em toda a União.
3. Os agentes nacionais de ligação servem 
de ponto de contacto a nível nacional para 
facilitar a cooperação entre a Comissão e 
os peritos nacionais no contexto da 
execução de todas as medidas com vista a 
assegurar a neutralidade climática.
4. Os agentes nacionais de ligação, apesar 
de cooperarem estreitamente com os 
representantes dos respetivos Estados-
Membros na Plataforma de Transição 
Justa, não podem, por si só, duplicar o 
trabalho da Plataforma de Transição 
Justa nem o de outra instância da União. 

Or. en

Alteração 410
José Ramón Bauzá Díaz
em nome do Grupo Renew
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal
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Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão nas condições estabelecidas no 
presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado 
a contar de ... [Serviço das Publicações: 
inserir a data de entrada em vigor do 
presente regulamento].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 1, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados, produzindo 
efeitos a partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta os atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre legislar melhor de 
13 de abril de 2016.
5. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos termos 
do disposto no artigo 3.º só entram em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho no prazo de dois meses a 
contar da notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
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Europeu e o Conselho tiverem informado 
a Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo é prorrogável 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 411
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão nas condições estabelecidas no 
presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado 
a contar de ... [Serviço das Publicações: 
inserir a data de entrada em vigor do 
presente regulamento].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 1, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados, produzindo 
efeitos a partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta os atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre legislar melhor de 
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13 de abril de 2016.
5. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos termos 
do disposto no artigo 3.º só entram em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho no prazo de dois meses a 
contar da notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado 
a Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo é prorrogável 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 412
Barbara Thaler

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão nas condições estabelecidas no 
presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado 
a contar de ... [Serviço das Publicações: 
inserir a data de entrada em vigor do 
presente regulamento].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 1, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
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revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados, produzindo 
efeitos a partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta os atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre legislar melhor de 
13 de abril de 2016.
5. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos termos 
do disposto no artigo 3.º só entram em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho no prazo de dois meses a 
contar da notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado 
a Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo é prorrogável 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 413
Massimiliano Salini, Andor Deli, Tom Berendsen, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Exercício da delegação



PE652.582v01-00 90/97 AM\1206523PT.docx

PT

1. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão nas condições estabelecidas no 
presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado 
a contar de ... [Serviço das Publicações: 
inserir a data de entrada em vigor do 
presente regulamento].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 1, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados, produzindo 
efeitos a partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta os atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre legislar melhor de 
13 de abril de 2016.
5. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos termos 
do disposto no artigo 3.º só entram em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho no prazo de dois meses a 
contar da notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado 
a Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo é prorrogável 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en
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Justificação

Os objetivos de redução de emissões da União constituem elementos essenciais da política da 
União em matéria de combate às alterações climáticas. Por esta razão, o cálculo da 
trajetória para alcançar emissões líquidas nulas de gases com efeito de estufa na União até 
2050 deve envolver plenamente os legisladores da UE e ser objeto do procedimento de 
codecisão.

Alteração 414
Andor Deli

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão nas condições estabelecidas no 
presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado 
a contar de ... [Serviço das Publicações: 
inserir a data de entrada em vigor do 
presente regulamento].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 1, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados, produzindo 
efeitos a partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta os atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre legislar melhor de 
13 de abril de 2016.
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5. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos termos 
do disposto no artigo 3.º só entram em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho no prazo de dois meses a 
contar da notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado 
a Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo é prorrogável 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 415
Johan Van Overtveldt

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão nas condições estabelecidas no 
presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado 
a contar de ... [Serviço das Publicações: 
inserir a data de entrada em vigor do 
presente regulamento].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 1, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados, produzindo 
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efeitos a partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta os atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre legislar melhor de 
13 de abril de 2016.
5. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos termos 
do disposto no artigo 3.º só entram em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho no prazo de dois meses a 
contar da notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado 
a Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo é prorrogável 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão é inaceitável e anula os dois colegisladores. O documento oficioso 
do Serviço Jurídico enuncia claramente os argumentos contra a delegação de poderes à 
Comissão para estabelecer uma trajetória para 2050.

Alteração 416
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
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Exercício da delegação
1. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão nas condições estabelecidas no 
presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado 
a contar de ... [Serviço das Publicações: 
inserir a data de entrada em vigor do 
presente regulamento].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 1, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados, produzindo 
efeitos a partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta os atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre legislar melhor de 
13 de abril de 2016.
5. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos termos 
do disposto no artigo 3.º só entram em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho no prazo de dois meses a 
contar da notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado 
a Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo é prorrogável 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en
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Alteração 417
Angel Dzhambazki

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão nas condições estabelecidas no 
presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado 
a contar de ... [Serviço das Publicações: 
inserir a data de entrada em vigor do 
presente regulamento].
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, n.º 1, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados, produzindo 
efeitos a partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta os atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre legislar melhor de 
13 de abril de 2016.
5. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados adotados nos termos 
do disposto no artigo 3.º só entram em 
vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou 
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pelo Conselho no prazo de dois meses a 
contar da notificação do ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo desse prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado 
a Comissão de que não têm objeções a 
formular. O referido prazo é prorrogável 
por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 418
Angel Dzhambazki

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º, n.º 1, é conferido à 
Comissão nas condições estabelecidas no 
presente artigo.

Suprimido

Or. en

Alteração 419
Andrey Novakov

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional sobre legislar melhor de 
13 de abril de 2016.

4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta o Parlamento Europeu 
e os peritos designados por cada Estado-
Membro de acordo com os princípios 
estabelecidos no Acordo Interinstitucional 
sobre legislar melhor de 13 de abril de 
2016.

Or. en
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Alteração 420
Leila Chaibi, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Clare Daly

Proposta de regulamento
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Reexame

Seis meses após cada balanço global a 
que se refere o artigo 14.º do Acordo de 
Paris, a Comissão deve proceder a um 
reexame de todos os elementos do 
presente regulamento, tendo em conta os 
mais recentes dados científicos 
disponíveis para atingir os objetivos a 
longo prazo do Acordo de Paris e 
apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, acompanhado, se 
necessário, de propostas legislativas.

Or. en


