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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

iii) Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos esforços a 
realizar pelos Estados-Membros para redução das suas emissões de gases com efeito de 
estufa a fim de respeitar os compromissos de redução das emissões de gases com efeito 
de estufa da Comunidade até 2020
(COM(2008)0017 – C6-0041/2008 – 2008/0014(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura) 
O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0017),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.º 1 do artigo 175.º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6–0041/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar, e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da 
Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais e da Comissão do Desenvolvimento Regional (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A posição da Comunidade, mais 
recentemente expressa no Conselho do 
Ambiente, na sua reunião de 5 de 
Novembro de 2007 realizada em Bruxelas, 
é que, para atingir este objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis pré-
industriais, o que implica que, até 2050, as 

(2) A posição da Comunidade, mais 
recentemente expressa no Conselho do 
Ambiente, na sua reunião de 5 de 
Novembro de 2007 realizada em Bruxelas, 
é que, para atingir este objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis pré-
industriais, o que implica que, até 2050, as 
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emissões de gases com efeito de estufa a 
nível global deverão ser reduzidas, no 
mínimo, em 50% relativamente aos níveis 
de 1990. Todos os sectores da economia 
deverão contribuir para estas reduções das 
emissões. Os países desenvolvidos deverão 
continuar a liderar o processo, 
comprometendo-se colectivamente a uma 
redução das suas emissões de gases com 
efeito de estufa da ordem de 30% até 2020, 
em comparação com os níveis de 1990.

emissões de gases com efeito de estufa a 
nível global deverão ser reduzidas, no 
mínimo, em 50% relativamente aos níveis 
de 1990. Todos os sectores da economia 
deverão contribuir para estas reduções das 
emissões. Os países desenvolvidos deverão 
continuar a liderar o processo, 
comprometendo-se colectivamente a uma 
redução das suas emissões de gases com 
efeito de estufa da ordem de 30% até 2020, 
em comparação com os níveis de 1990, e 
da ordem de 80% até 2050.

Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Directiva 96/61/CE do Conselho 
criou um sistema de comércio de licenças 
de emissão de gases com efeito de estufa 
na Comunidade que abrange determinados 
sectores da economia. A fim de atingir, de 
forma eficaz em termos de custos, o 
objectivo de redução de 20% das emissões 
de gases com efeito de estufa até 2020, em 
comparação com os níveis de 1990, todos 
os sectores da economia deverão contribuir 
para estas reduções de emissões. Os 
Estados-Membros deverão, por 
conseguinte, implementar políticas e 
medidas adicionais que visem uma maior 
limitação das emissões de gases com efeito 
de estufa a partir de fontes não abrangidas 
pela Directiva 2003/87/CE.

(5) A Directiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Directiva 96/61/CE do Conselho 
criou um sistema de comércio de licenças 
de emissão de gases com efeito de estufa 
na Comunidade que abrange determinados 
sectores da economia. A fim de atingir, de 
forma eficaz em termos de custos, o
objectivo de redução de 30% das emissões 
de gases com efeito de estufa até 2020, em 
comparação com os níveis de 1990, ou de 
20% em caso de demora de um acordo 
global para o período posterior a 2012, 
todos os sectores da economia, incluindo o 
transporte marítimo internacional,
deverão contribuir para estas reduções de 
emissões. Os Estados-Membros deverão, 
por conseguinte, implementar políticas e 
medidas adicionais que visem uma maior 
limitação das emissões de gases com efeito 
de estufa a partir de fontes não abrangidas 
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pela Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificação

O quarto relatório de avaliação do IPCC chega à conclusão de que, para haver uma 
probabilidade de 50 % de limitar o aquecimento global a menos de 2° C em comparação com 
os níveis da era pré-industrial, os países industrializados devem reduzir a suas emissões entre 
25 e 40 % relativamente a 1990. Os Chefes de Estado confirmaram reiteradamente o 
objectivo de -30 % e este deverá servir como ponto de partida nos Estados-Membros para a 
planificação das medidas destinadas a permitir o cumprimento dos objectivos da UE em 
matéria de clima. 

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) As emissões de gases com efeito de 
estufa provenientes de sectores não 
abrangidos pela Directiva 2003/87/CE 
deverão continuar a ser reduzidas 
anualmente de forma linear após 2020, 
até atingirem, em 2050, uma redução de 
80 % em comparação com os níveis de 
1990, com o objectivo último de eliminar 
as emissões de gases com efeito de estufa 
resultantes da utilização de combustíveis 
fósseis na União Europeia. A Comissão 
deverá examinar até 2012 a pertinência 
deste objectivo com base nos 
compromissos assumidos a nível 
internacional pela União Europeia e na 
investigação ambiental mais recente no 
que se refere à sensibilidade do clima e ao 
objectivo de proceder à redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
necessária para evitar uma interferência 
antropogénica perigosa com o sistema 
climático e, se necessário, apresentar 
propostas para diferenciar o objectivo 
entre os Estados-Membros.
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Or. en

Justificação

O Conselho Europeu de Março de 2007 assinalou a necessidade de proceder a reduções 
entre 60 e 80 % nos países industrializados até 2050. Para concretizar essas reduções, os 
Estados-Membros têm de adoptar uma política a longo prazo em diversos sectores, como, por 
exemplo, os da habitação, da utilização dos solos e dos transportes, no sentido de evitar 
novos investimentos em infra-estruturas que não sejam compatíveis com os objectivos de 
protecção do clima. Tal está em conformidade com a proposta de Regime de Comércio de 
Licenças de Emissão (RCLE) que também contém uma trajectória de redução após 2020. 

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Por conseguinte, os Estados-Membros 
deverão poder utilizar os créditos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa emitidos para reduções obtidas no 
período de 2008 a 2012 e resultantes de 
tipos de projectos aceites por todos os 
Estados-Membros durante esse período. Os 
Estados-Membros deverão igualmente 
poder utilizar os créditos de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
para reduções obtidas após o período de 
2008 a 2012, resultantes de projectos 
registados e realizados no período de 2008 
a 2012 e correspondentes a tipos de 
projectos ("categorias de projecto") aceites 
por todos os Estados-Membros durante 
esse período.

(10) Por conseguinte, os Estados-Membros 
deverão poder utilizar os créditos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa emitidos para reduções obtidas no 
período de 2008 a 2012 e resultantes de 
tipos de projectos de energia renovável e 
de eficiência da procura, excluindo os 
grandes projectos hidroeléctricos, aceites 
por todos os Estados-Membros durante 
esse período. Os Estados-Membros 
deverão igualmente poder utilizar os 
créditos de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa para reduções obtidas 
após o período de 2008 a 2012, resultantes 
de projectos registados e realizados no 
período de 2008 a 2012 e correspondentes 
a tipos de projectos de energia renovável e 
de eficiência da procura ("categorias de 
projecto"), excluindo os grandes projectos 
hidroeléctricos, aceites por todos os 
Estados-Membros durante esse período.

Or. en

Justificação

Seria incoerente permitir compensações em sectores industriais que são propensos às fugas 
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de carbono, quando no próprio RCLE estão previstas medidas para proteger os mesmos 
sectores. A aceitação de créditos resultantes de investimentos MDL nestes sectores poderia 
significar de facto um incentivo financeiro à fuga de carbono.

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Nos países menos desenvolvidos, foi 
muito reduzido o número de projectos 
realizados no âmbito do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL). Dado que 
a Comunidade apoia a repartição equitativa 
de projectos MDL, incluindo através da 
Aliança Global contra as Alterações 
Climáticas da Comissão, é oportuno dar 
garantias quanto à aceitação de créditos de 
projectos iniciados após o período de 2008 
a 2012 em países menos desenvolvidos, 
para tipos de projecto aceites por todos os 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012. Essa aceitação deverá manter-se até 
2020 ou até à conclusão de um acordo com 
a Comunidade, conforme o que ocorrer 
primeiro.

(11) Nos países menos desenvolvidos, foi 
muito reduzido o número de projectos 
realizados no âmbito do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL). Dado que 
a Comunidade apoia a repartição equitativa 
de projectos MDL, incluindo através da 
Aliança Global contra as Alterações 
Climáticas da Comissão, é oportuno dar 
garantias quanto à aceitação de créditos de 
projectos iniciados após o período de 2008 
a 2012 em países menos desenvolvidos, 
para tipos de projecto de energia renovável 
e de eficiência da procura, excluindo os 
grandes projectos hidroeléctricos, aceites 
por todos os Estados-Membros no período 
de 2008 a 2012. Essa aceitação deverá 
manter-se até 2020 ou até à conclusão de 
um acordo com a Comunidade, conforme o 
que ocorrer primeiro.

Or. en

Justificação

Seria incoerente permitir compensações em sectores industriais que são propensos às fugas 
de carbono, quando no próprio RCLE estão previstas medidas para proteger os mesmos 
sectores. A aceitação de créditos resultantes de investimentos MDL nestes sectores poderia 
significar de facto um incentivo financeiro à fuga de carbono.
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Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de proporcionar uma maior 
flexibilidade e de promover o 
desenvolvimento sustentável nos países 
em desenvolvimento, os Estados-Membros 
deverão poder utilizar créditos adicionais 
de projectos mediante acordos celebrados 
pela Comunidade com países terceiros. 
Na ausência de um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas 
que determine a quantidade atribuída aos 
países desenvolvidos, os projectos no 
âmbito da Implementação Comum (IC) 
não poderão prosseguir após 2012. Os 
créditos de redução das emissões de gases 
com efeito de estufa resultantes desses 
projectos deverão, todavia, continuar a ser 
reconhecidos mediante acordos com 
países terceiros.

Suprimido

Or. en

Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A possibilidade de os Estados-
Membros continuarem a utilizar os créditos 
MDL é importante para garantir a 
existência de um mercado para esses 
créditos após 2012. A fim de contribuir 
para garantir esse mercado, bem como para 
assegurar maiores reduções das emissões 
de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e promover assim a realização 
dos objectivos da Comunidade em matéria 

(13) A possibilidade de os Estados-
Membros continuarem a utilizar os créditos 
MDL é importante para garantir a 
existência de um mercado para esses 
créditos após 2012. A fim de contribuir 
para garantir esse mercado, bem como para 
assegurar maiores reduções das emissões 
de gases com efeito de estufa na 
Comunidade e promover assim a realização 
dos objectivos da Comunidade em matéria 
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de energias renováveis, segurança 
energética, inovação e competitividade, 
propõe-se que seja permitida a utilização 
anual pelos Estados-Membros de créditos 
de projectos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em países 
terceiros, até à obtenção de um futuro 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas, numa quantidade máxima 
correspondente a 3% das emissões de gases 
com efeito de estufa de cada Estado-
Membro não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE no ano de 2005. Esta 
quantidade é equivalente a um terço dos 
esforços de redução para 2020. Os 
Estados-Membros deverão ser autorizados 
a transferir para outros Estados-Membros 
a parte não utilizada dessa quantidade.

de energias renováveis, segurança 
energética, inovação e competitividade, 
propõe-se que seja permitida a utilização 
anual pelos Estados-Membros de créditos 
de projectos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa em países 
terceiros, até à obtenção de um futuro 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas, numa quantidade máxima 
correspondente a 1% das emissões de gases 
com efeito de estufa de cada Estado-
Membro não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE no ano de 2005. Na pendência 
da celebração desse acordo, os créditos 
MDL utilizados para o cumprimento do 
compromisso após 2012 deverão ser 
reduzidos em 50 %.

Or. en

Justificação

A redução total de 2005 a 2020 na hipótese de uma diminuição de 20 % nos sectores não 
cobertos pela proposta de RCLE é de 1200 milhões de toneladas. A proposta da Comissão 
poderia originar até 700 milhões de toneladas de compensações no âmbito de projectos 
IC/MDL, o que representa mais de 50 % das reduções exigidas nestes sectores. A proposta de 
permitir que se continue a recorrer em certa medida a estas reduções, inclusive sem que 
exista um acordo posterior a 2012 a nível internacional, poderia ser apoiada de forma mais 
limitada; contudo, atendendo às preocupações fundadas quanto à sua qualidade e 
adicionalidade, propõe-se que por cada tonelada de compensações sejam exigidas duas RCE.

Alteração 8

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A Comunidade deverá contribuir 
de forma significativa para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa nos 
países que são partes na CQNUAC, mas 
que não estão incluídos no anexo I da 
mesma (partes não incluídas no anexo I). 
Esta contribuição para os esforços de 
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redução das emissões de gases com efeito 
de estufa nas partes não incluídas no
anexo I deverá assentar numa trajectória 
global de emissão susceptível de atingir o 
objectivo de limitar as alterações 
climáticas a um aumento de 2º C em 
comparação com os níveis da era pré-
industrial e estar condicionada à 
celebração de um acordo internacional 
global para o período posterior a 2012.  
Este compromisso comunitário de 
redução das emissões externas de gases 
com efeito de estufa deverá ser repartido 
entre os Estados-Membros, tendo em 
conta os respectivos PIB per capita. Os 
Estados-Membros deverão consagrar 
recursos suficientes ao cumprimento do 
seu compromisso de redução das emissões 
externas de gases com efeito de estufa, 
inter alia, destinando a este fim uma parte 
considerável das receitas geradas pelo 
leilão de licenças em conformidade com a
Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificação

O quarto relatório de avaliação do IPCC chega à conclusão de que, para limitar o 
aquecimento global a menos de 2° C, é necessário que os países em desenvolvimento se 
afastem em grande medida do modelo empresarial habitual. Os países industrializados têm a 
responsabilidade de contribuir para limitar as emissões aos níveis exigidos nos países 
desenvolvidos, bem como para as reduções obrigatórias a nível nacional, sempre que seja 
celebrado um acordo internacional global. 

Alteração 9

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os progressos obtidos na 
implementação dos compromissos 
estabelecidos na presente decisão deverão 
ser avaliados anualmente com base nos 

(15) Os progressos obtidos na 
implementação dos compromissos 
estabelecidos na presente decisão deverão 
ser avaliados anualmente com base nos 
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relatórios apresentados ao abrigo da 
Decisão n.º 280/2004/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro 
de 2004, relativa à criação de um 
mecanismo de vigilância das emissões 
comunitárias de gases com efeito de estufa 
e de implementação do Protocolo de 
Quioto. De dois em dois anos, deverá ser 
efectuada uma avaliação dos progressos 
previstos e em 2016 deverá ser efectuada 
uma avaliação completa da aplicação da 
presente decisão.

relatórios apresentados ao abrigo da 
Decisão n.º 280/2004/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro 
de 2004, relativa à criação de um 
mecanismo de vigilância das emissões 
comunitárias de gases com efeito de estufa 
e de implementação do Protocolo de 
Quioto. Estes relatórios deverão incluir 
projecções sobre as reduções dos gases 
com efeito de estufa resultantes das 
medidas previstas em todos os principais 
sectores para alcançar os objectivos de 
redução de 2050. De dois em dois anos, 
deverá ser efectuada uma avaliação dos 
progressos previstos e em 2016 deverá ser 
efectuada uma avaliação completa da 
aplicação da presente decisão. No âmbito 
da avaliação semestral, a Comissão 
deverá avaliar os progressos realizados 
para garantir que as diferentes políticas 
comunitárias (por exemplo, nos domínios 
da agricultura, dos requisitos aplicados 
aos produtos, das políticas estruturais, da 
investigação) contribuam para o esforço 
de redução das emissões de gases com 
efeito de estufa e apresentar um relatório 
sobre os mesmos.

Or. en

Alteração 10

Proposta de decisão
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas, os limites de emissões dos 
Estados-Membros deverão ser ajustados 
com vista a cumprir o compromisso da 
Comunidade de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa fixado no 
referido acordo, tendo em conta o princípio 
da solidariedade entre Estados-Membros e 

(17) Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas, os limites de emissões dos 
Estados-Membros deverão ser ajustados 
com vista a cumprir o compromisso da 
Comunidade de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa fixado no 
referido acordo, tendo em conta o princípio 
da solidariedade entre Estados-Membros e 
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a necessidade de crescimento económico 
sustentável em toda a Comunidade. A 
quantidade de créditos de projectos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa em países terceiros que cada 
Estado-Membro pode utilizar deverá ser 
aumentada até um máximo de 50% dos 
esforços de redução adicional a partir de 
fontes não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE.

a necessidade de crescimento económico 
sustentável em toda a Comunidade. 

Or. en

Justificação

O quarto relatório de avaliação do IPCC chega à conclusão de que, para haver uma 
probabilidade de 50 % de limitar o aquecimento global a menos de 2° C em comparação com 
os níveis da era pré-industrial, os países industrializados devem reduzir a suas emissões entre 
25 e 40 % relativamente a 1990. Para além disso, é necessário que os países em 
desenvolvimento se afastem em grande medida do modelo empresarial habitual. Os países 
industrializados têm a responsabilidade de contribuir para limitar as emissões aos níveis 
exigidos nos países desenvolvidos como medida complementar e não como compensação em 
relação aos seus objectivos de redução nacionais. 

Alteração 11

Proposta de decisão
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Para garantir a sua eficácia, a 
presente Decisão deverá prever um 
mecanismo mediante o qual os Estados-
Membros que ultrapassem o seu objectivo 
anual de emissão de gases com efeito de 
estufa estejam sujeitos a uma sanção 
pecuniária equivalente à aplicável às 
instalações contempladas na Directiva 
2003/87/CE, bem como à dedução do 
volume correspondente de CO2 
equivalente no leilão de direitos 
subsequente ao abrigo da referida 
Directiva. As eventuais receitas dessas 
sanções deverão ser afectadas a um fundo 
comunitário destinado a financiar 
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medidas de atenuação das alterações 
climáticas.

Or. en

Justificação

Para que o objectivo global da UE seja cumprido, é importante que os Estados-Membros 
respeitem a Decisão.  É necessário um mecanismo eficaz de controlo do cumprimento, 
semelhante ao aplicado às instalações da proposta de RCLE.

Alteração 12

Proposta de decisão
Artigo 1.º

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão estabelece as regras 
para a determinação da contribuição dos 
Estados-Membros para o cumprimento do 
compromisso de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade 
no período de 2013 a 2020 relativamente a 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes de fontes não abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CE, bem como para a 
respectiva avaliação.

A presente decisão estabelece as regras 
para a determinação da contribuição dos 
Estados-Membros para o cumprimento do 
compromisso de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade 
a partir de 2013 relativamente a emissões 
de gases com efeito de estufa provenientes 
de fontes não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE, bem como para a respectiva 
avaliação. As emissões do transporte 
marítimo internacional estão cobertas, a 
menos que e até que tenham sido 
incluídas no âmbito de aplicação da 
Directiva 2003/87/CE ou de qualquer 
outro instrumento jurídico comunitário 
destinado a reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa do transporte 
marítimo internacional.

Or. en
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Alteração 13

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. A Comunidade limitará até 2020 as 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa a partir de fontes não abrangidas 
pela Directiva 2003/87/CE numa 
percentagem equivalente a um terço do 
objectivo total da Comunidade de obter 
uma redução de 30 % nas emissões de 
gases com efeito de estufa até 2020 em 
comparação com os níveis de 1990.*
________

* Os limites e as quantidades de emissão de gases 
com efeito de estufa expressos em toneladas de 
equivalente CO2 por Estado-Membro serão 
calculados pela Comissão

Or. en

Justificação

O quarto relatório de avaliação do IPCC chega à conclusão de que, para haver uma 
probabilidade de 50 % de limitar o aquecimento global a menos de 2° C em comparação com 
os níveis da era pré-industrial, os países industrializados devem reduzir a suas emissões entre 
25 e 40 % relativamente a 1990. Os Chefes de Estado confirmaram reiteradamente o 
objectivo de -30 % e este deverá servir como ponto de partida nos Estados-Membros para a 
planificação das medidas destinadas a permitir o cumprimento dos objectivos da UE em 
matéria de clima. 

Alteração 14

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Até à conclusão pela Comunidade de 
um futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas que preveja 
reduções das emissões superiores às 
exigidas ao abrigo do presente artigo,

1. Cada Estado-Membro deve, até 2020, 
limitar as suas emissões de gases com 
efeito de estufa a partir de fontes não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE de 
acordo, pelo menos, com a percentagem 
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cada Estado-Membro deve, até 2020, 
limitar as suas emissões de gases com 
efeito de estufa a partir de fontes não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE de 
acordo com a percentagem fixada para esse 
Estado-Membro no anexo à presente 
decisão relativamente às suas emissões no 
ano de 2005.

fixada para esse Estado-Membro no anexo 
-1 à presente decisão relativamente às suas 
emissões no ano de 2005.* 

_______
* Os limites e as quantidades de emissão 
de gases com efeito de estufa expressos 
em toneladas de equivalente CO2 por 
Estado-Membro serão calculados pela 
Comissão.

Or. en

Alteração 15

Proposta de decisão
Artigo 3  n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
artigo 4.º, cada Estado-Membro deve 
limitar anualmente essas emissões de gases 
com efeito de estufa de uma forma linear, a 
fim de assegurar que essas emissões não 
ultrapassem o nível máximo estabelecido 
para esse Estado-Membro em 2020, 
conforme indicado no anexo.

Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
artigo 4.º, cada Estado-Membro deve 
limitar anualmente essas emissões de gases 
com efeito de estufa de uma forma linear, a 
fim de assegurar que essas emissões não 
ultrapassem o nível máximo estabelecido 
para esse Estado-Membro em 2020, 
conforme indicado no anexo -1.*
_______
* Os limites e as quantidades de emissão de gases 
com efeito de estufa expressos em toneladas de 
equivalente CO2 por Estado-Membro serão 
calculados pela Comissão.

Or. en
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Alteração 16

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos anos de 2013 a 2019, os Estados-
Membros podem transferir do ano seguinte 
para o ano em curso uma quantidade igual 
a 2% do limite de emissões de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro 
estabelecido ao abrigo do n.º 2. Se as 
emissões de um Estado-Membro forem 
inferiores ao limite estabelecido ao abrigo 
do n.º 2, esse Estado-Membro pode 
transferir para o ano seguinte as suas 
reduções de emissões excedentárias.

3. Nos anos de 2013 a 2019, os Estados-
Membros podem transferir do ano seguinte 
para o ano em curso uma quantidade igual 
a 2% do limite de emissões de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro 
estabelecido ao abrigo do n.º 2. Se as 
emissões nacionais de um Estado-Membro 
forem inferiores ao limite estabelecido ao 
abrigo do n.º 2, esse Estado-Membro pode 
transferir para o ano seguinte a diferença 
entre as suas emissões nacionais e esse 
limite.

Or. en

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em caso de demora de um futuro 
acordo internacional sobre as alterações 
climáticas, as emissões de gases com 
efeito de estufa serão reduzidas 
anualmente de forma linear até 
alcançarem os níveis máximos fixados no 
anexo à presente Decisão correspondentes 
a um terço do esforço total de redução dos 
gases com efeito de estufa da Comunidade 
em 20% relativamente aos níveis de 1990.

Or. en

Justificação

O objectivo de redução de 30 %, que está em conformidade com a opinião do IPCC, é 
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tomado como ponto de partida da presente Decisão, e a redução de 20 %  mantém-se como 
opção alternativa em caso de demora de um acordo internacional.

Alteração 18

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Se as emissões de gases com efeito de 
estufa originadas pelo transporte 
marítimo internacional não forem 
incluídas no âmbito de aplicação da 
Directiva 2003/87/CE ou de qualquer 
outro instrumento jurídico comunitário 
passível de as reduzir e de as incluir nos 
compromissos comunitários em matéria 
de reduções até 2014, a Comissão 
adoptará medidas para fixar as 
obrigações nacionais no que diz respeito a 
esse tipo de emissões até 2015. Essas 
medidas, destinadas a alterar elementos 
não essenciais da presente Decisão, a fim 
de a completar, devem ser aprovadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 2 do artigo 9.º.

Or. en

Alteração 19

Proposta de decisão
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A

Níveis de emissões para o período de 2020 
a 2050

As emissões de gases com efeito de estufa 
da Comunidade provenientes de sectores 
não abrangidos pela Directiva 
2003/87/CE deverão continuar a diminuir 
anualmente de forma linear após 2020, 
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até atingirem, em 2050, uma redução de 
80 % em comparação com os níveis de 
1990, com o objectivo último de eliminar 
as emissões de gases com efeito de estufa 
resultantes da utilização de combustíveis 
fósseis na União Europeia. A Comissão 
analisará, até 2012, se será oportuno 
diferenciar o objectivo comunitário de 
redução entre os Estados-Membros 
durante um período mais alargado; caso 
contrário, os Estados-Membros 
garantirão a redução anual das emissões 
abrangidas pela presente Decisão em 
função de um factor de redução uniforme. 

Or. en

Justificação

O Conselho Europeu de Março de 2007 assinalou a necessidade de proceder a reduções 
entre 60 e 80 % nos países industrializados até 2050. Para concretizar essas reduções, os 
Estados-Membros têm de adoptar uma política a longo prazo em diversos sectores, como, por 
exemplo, os da habitação, da utilização dos solos e dos transportes, no sentido de evitar 
novos investimentos em infra-estruturas que não sejam compatíveis com os objectivos de 
protecção do clima. Tal está em conformidade com a proposta de sistema de transacção de 
direitos de emissão, que também contém uma redução após 2020. 

Alteração 20

Proposta de decisão
Artigo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Reduções Certificadas de Emissões 
(RCE) e Unidades de Redução de 
Emissões (URE) emitidas relativamente a 
reduções de emissões até 31 de Dezembro 
de 2012 no âmbito de tipos de projectos 
aceites por todos os Estados Membros nos 
termos da Directiva 2003/87/CE durante o 
período de 2008 a 2012.

a) Reduções Certificadas de Emissões 
(RCE) e Unidades de Redução de 
Emissões (URE) emitidas relativamente a 
reduções de emissões até 31 de Dezembro 
de 2012 no âmbito de tipos de projectos de 
energia renovável e de eficiência 
energética do lado da procura, excluindo 
as RCE dos grandes projectos 
hidroeléctricos, aceites por todos os 
Estados-Membros nos termos da Directiva 
2003/87/CE durante o período de 2008 a 
2012.
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Or. en

Justificação

Seria incoerente permitir compensações em sectores industriais que são propensos às fugas 
de carbono, quando no próprio sistema de transacção de direitos de emissão estão previstas 
medidas para proteger os mesmos sectores. A aceitação de créditos resultantes de 
investimentos MDL nestes sectores poderia significar de facto um incentivo financeiro à fuga 
de carbono.

Alteração 21

Proposta de decisão
Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) RCE emitidas relativamente a reduções 
de emissões a partir de 1 de Janeiro 
de 2013 no âmbito de projectos registados 
no período de 2008 a 2012, cujo tipo de 
projecto foi aceite por todos os Estados-
Membros nos termos da Directiva 
2003/87/CE durante o período de 2008 a 
2012.

b) RCE emitidas relativamente a reduções 
de emissões a partir de 1 de Janeiro 
de 2013 no âmbito de projectos registados 
no período de 2008 a 2012, cujo tipo de 
projecto de energia renovável e de 
eficiência energética do lado da procura, 
excluindo as RCE dos grandes projectos 
hidroeléctricos, foi aceite por todos os 
Estados-Membros nos termos da Directiva 
2003/87/CE durante o período de 2008 a 
2012.

Or. en

Justificação

Seria incoerente permitir compensações em sectores industriais que são propensos às fugas 
de carbono, quando no próprio sistema de transacção de direitos de emissão estão previstas 
medidas para proteger os mesmos sectores. A aceitação de créditos resultantes de 
investimentos MDL nestes sectores poderia significar de facto um incentivo financeiro à fuga 
de carbono.
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Alteração 22

Proposta de decisão
Artigo 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) RCE emitidas relativamente a reduções 
de emissões obtidas em projectos 
executados em países menos 
desenvolvidos, cujo tipo de projecto foi 
aceite por todos os Estados-Membros nos 
termos da Directiva 2003/87/CE durante o 
período de 2008 a 2012, até esses países 
ratificarem um acordo com a Comunidade 
ou até 2020, conforme o que ocorrer 
primeiro.

c) RCE emitidas relativamente a reduções 
de emissões obtidas em projectos de 
energia renovável e de eficiência 
energética do lado da procura executados 
em países menos desenvolvidos, cujo tipo 
de projecto, excluindo as RCE dos 
grandes projectos hidroeléctricos, foi 
aceite por todos os Estados-Membros nos 
termos da Directiva 2003/87/CE durante o 
período de 2008 a 2012, até esses países 
ratificarem um acordo com a Comunidade 
ou até 2020, conforme o que ocorrer 
primeiro.

Or. en

Justificação

Seria incoerente permitir compensações em sectores industriais que são propensos às fugas 
de carbono, quando no próprio sistema de transacção de direitos de emissão estão previstas 
medidas para proteger os mesmos sectores. A aceitação de créditos resultantes de 
investimentos MDL nestes sectores poderia significar de facto um incentivo financeiro à fuga 
de carbono.

Alteração 23

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para além do estabelecido no n.º 1 e 
caso se verifiquem atrasos na conclusão 
de um acordo internacional sobre 
alterações climáticas, os Estados-
Membros podem, para dar cumprimento às 
suas obrigações ao abrigo do artigo 3.°,
utilizar créditos adicionais de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
resultantes de projectos ou de outras 

2. Até à conclusão de um acordo 
internacional, as RCE utilizadas para dar 
cumprimento às obrigações ao abrigo do 
artigo 3.º serão objecto de um desconto de 
50%.
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actividades de redução das emissões, em 
conformidade com os acordos referidos 
no n.º 5 do no artigo 11.º-A da Directiva 
2003/87/CE. 

Or. en

Justificação

Estudos recentes sugerem a existência de grandes dúvidas em relação à integridade e aos 
esforços de redução adicional das emissões no âmbito de projectos IC/MDL. No caso de as 
compensações não serem adicionáveis e "reais", a sua utilização para a observância da lei, 
em vez da redução das emissões domésticas, produzirá, em termos práticos, um efeito 
negativo no clima. Até à conclusão de um acordo internacional, propõe-se que esses créditos 
usados após 2012 sejam objecto de um desconto de 50%.

Alteração 24

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma vez obtido um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
os Estados-Membros apenas podem 
utilizar RCE de países terceiros que 
tenham ratificado esse acordo.

3. Uma vez obtido um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
as RCE só poderão ser utilizadas pelos 
Estados-Membros para a satisfação dos 
seus compromissos ao abrigo do disposto 
no artigo 4-A.  Essas RCE não podem ter 
origem senão em países terceiros que 
tenham ratificado esse acordo.

Or. en

Alteração 25

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A utilização anual de créditos por cada 
Estado-Membro ao abrigo dos n.ºs 1, 2 e 3
não deve ser superior a uma quantidade 

4. A utilização anual de créditos por cada 
Estado-Membro ao abrigo do n.º 1, não 
deve ser superior a uma quantidade igual a 
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igual a 3% das emissões de gases com 
efeito de estufa desse Estado-Membro não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE em 
2005.

1% das emissões de gases com efeito de 
estufa desse Estado-Membro não 
abrangidas pela Directiva 2003/87/CE em 
2005.

Cada Estado-Membro pode transferir 
para outro Estado-Membro a parte não 
utilizada dessa quantidade.

Or. en

Justificação

O quarto relatório de avaliação do IPCC chega à conclusão de que, para haver uma 
probabilidade de 50 % de limitar o aquecimento global a menos de 2° C em comparação com 
os níveis da era pré-industrial, os países industrializados devem reduzir a suas emissões entre 
25 e 40 % relativamente a 1990. Para além disso, afigura-se indispensável uma alteração 
significativa do funcionamento habitual das empresas nos países em desenvolvimento. Os 
países industrializados têm a responsabilidade de contribuir para limitar as emissões aos 
níveis exigidos nos países desenvolvidos como medida complementar, e não como 
compensação em relação aos seus objectivos de redução nacionais.

Alteração 26

Proposta de decisão
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A

Compromisso comunitário de redução das 
emissões externas de gases com efeito de 

estufa
1. Uma vez obtido um futuro acordo 
internacional abrangente sobre as 
alterações climáticas, a Comunidade e os 
seus Estados-Membros financiarão, a 
partir do início de 2013, a redução 
mensurável, comunicável, verificável e 
vinculativa das emissões de gases com 
efeito de estufa nos países que são Partes 
da CQNUAC (Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas), mas não incluídas no 
respectivo Anexo I (Partes não signatárias 
do Anexo I).
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2. O compromisso comunitário de 
redução das emissões externas de gases 
com efeito de estufa equivale a 250 
milhões de toneladas de CO2 em 2013, 
aumentando de forma linear até atingir os 
850 milhões de toneladas em 2020.
3. A Comissão adoptará medidas de 
partilha do compromisso comunitário de 
redução das emissões externas de gases 
com efeito de estufa entre os 
Estados-Membros, tendo em conta o 
cálculo ponderado respectivo PIB "per 
capita". Essas medidas, concebidas para 
alterar elementos não essenciais da 
presente Decisão, completando-a, serão 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 9.º.
4. Os Estados-Membros podem aplicar os 
seus próprios compromissos de redução 
das emissões externas de gases com efeito 
de estufa, ao abrigo do disposto no n.º 3, 
mediante:
a) o financiamento ou a participação 
directa em um ou mais fundos bilaterais 
e/ou multilaterais, cujo propósito 
exclusivo consista no financiamento de 
políticas e medidas de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa nas 
Partes não signatárias do Anexo I;
b) contributos para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes da desflorestação e da 
deterioração das florestas, tal como se 
encontram definidas nos termos de um 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas ao abrigo da CQNUAC;
c) a compra de créditos de carbono, como 
os que são gerados ao abrigo do MDL ou 
de outros mecanismos aplicados nos 
termos de um acordo internacional sobre 
alterações climáticas ao abrigo da 
CQNUAC, tal como prevê no n.º 5 do 
artigo 6.º.
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Os projectos, os programas e/ou as 
políticas utilizados para fazer cumprir a 
lei nos termos do n.º 3 e usados no fundo 
comunitário previsto no artigo 5.º-A, 
excluem os grandes projectos 
hidroeléctricos e nucleares, devem 
imperativamente constituir um esforço de 
redução adicional e têm de originar uma 
redução das emissões mensurável, 
comunicável e verificável.
Os créditos de carbono gerados de acordo 
com o disposto nas alíneas b) ou c) só são 
contados para efeitos do cumprimento do 
compromisso referido no n.º 3 após a sua 
transferência para uma conta de 
anulações.
5. Os Estados-Membros deverão 
certificar-se de que as suas políticas de 
financiamento da redução das emissões 
das Partes não signatárias do Anexo I 
promovam a repartição geográfica 
equitativa dos projectos.

Or. en

Justificação

O quarto relatório de avaliação do IPCC chega à conclusão de que, para limitar o 
aquecimento global a menos de 2° C, é necessário uma alteração significativa do 
funcionamento habitual das empresas nos países em desenvolvimento. Os países 
industrializados têm a responsabilidade de contribuir para limitar as emissões aos níveis 
exigidos nos países desenvolvidos, bem como para as reduções obrigatórias a nível nacional, 
desde que seja celebrado um acordo internacional abrangente.

Alteração 27

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem, nos seus 
relatórios anuais apresentados ao abrigo do 
artigo 3.° da Decisão 280/2004/CE, 
comunicar as suas emissões anuais 

1. Os Estados-Membros devem, nos seus 
relatórios anuais apresentados ao abrigo do 
artigo 3.° da Decisão 280/2004/CE, 
comunicar as suas emissões anuais 
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resultantes da aplicação do artigo 3.° e a 
utilização de créditos em conformidade 
com o estabelecido no artigo 4.°.

resultantes da aplicação do artigo 3.°, a 
utilização e distribuição geográfica de 
créditos em conformidade com o 
estabelecido no artigo 4.°, bem como a 
aplicação e da distribuição geográfica de 
redução das emissões externas de gases 
com efeito de estufa, nos termos do 
disposto no artigo 4.º-A.

Estes relatórios deverão incluir projecções 
sobre a redução dos gases com efeito de 
estufa resultante das medidas previstas na 
totalidade dos sectores principais, para se 
alcançar os objectivos de redução fixados 
para 2020 e para 2050.

Or. en

Alteração 28

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão avalia o impacto das políticas 
sectoriais da UE em matéria de emissão 
de gases com efeito de estufa na 
Comunidade, bem como o potencial de 
redução de emissões inerente a essas 
políticas. A Comissão fará as propostas 
que entender mais adequadas para se 
certificar de que tais políticas contribuem 
apropriadamente para alcançar os 
objectivos de redução fixados para 2020 e 
para 2050.

Or. en
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Alteração 29

Proposta de decisão
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A

Mecanismo de controlo do cumprimento

1. Nos casos em que as emissões de gases 
com efeito de estufa de um 
Estado-Membro provenientes de fontes 
não abrangidas pela Directiva 
2003/87/CE excedam o limite de emissões 
anuais de gases com efeito de estufa nos 
termos do  artigo 3.º da presente Decisão, 
o Estado-Membro em causa pagará uma 
multa pelo excesso de emissões 
equivalente ao montante determinado no 
artigo 16.º da Directiva 2003/87/CE. A 
multa pelo excesso de emissões será paga 
a um fundo comunitário dedicado ao 
financiamento de medidas de mitigação 
das alterações climáticas.
2. A Comissão adoptará medidas 
tendentes à criação do fundo comunitário 
referido no n.º 1. Essas medidas, 
concebidas para alterar elementos não 
essenciais da presente Decisão, 
completando-a, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 9.º.
3. Para além do disposto no n.º 1, o valor 
total que exceda o limite em toneladas 
expressas em termos de equivalente ao 
dióxido de carbono será deduzido ao 
ulterior volume de licenças adquirido em 
leilão pelo Estado-Membro, ao abrigo do 
n.º 2 do artigo 10.º da Directiva 
2003/87/CE.

Or. en
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Alteração 30

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir do ano seguinte ao da conclusão 
do acordo referido no n.º 1, as emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade 
provenientes de fontes não abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CE em 2020 em 
aplicação do n.º 1 do artigo 3.°, devem ser 
objecto de uma maior redução numa 
quantidade igual à redução adicional geral 
de emissões de gases com efeito de estufa 
da Comunidade a partir de todas as fontes a
que o acordo internacional vincule a 
Comunidade, multiplicada pela quota-parte 
das reduções totais de emissões de gases 
com efeito de estufa da Comunidade para o 
ano de 2020 para as quais os Estados-
Membros estão a contribuir através de 
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa a partir de fontes não abrangidas 
pela Directiva 2003/87/CE, nos termos do 
artigo 3.°.

2. A partir do ano seguinte ao da conclusão 
do acordo referido no n.º 1, as emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade 
provenientes de fontes não abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CE em 2020 em 
aplicação do n.º 1 do artigo 3.°, devem ser 
objecto de uma maior redução numa 
quantidade igual à redução adicional geral 
de emissões de gases com efeito de estufa 
da Comunidade a partir de todas as fontes a 
que o acordo internacional vincule a 
Comunidade, caso este acordo aponte 
para valores superiores ao objectivo 
comunitário de uma redução de 30% das 
emissões de gases com efeito de estufa até 
2020, por comparação com os níveis de 
1990, multiplicada pela quota-parte das 
reduções totais de emissões de gases com 
efeito de estufa da Comunidade para o ano 
de 2020 para as quais os Estados-Membros 
estão a contribuir através de reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
partir de fontes não abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CE, nos termos do 
artigo 3.°.

Or. en

Alteração 31

Proposta de decisão
Artigo 6  n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve alterar o anexo a fim de 
ajustar os limites de emissões de acordo 
com o estabelecido no primeiro parágrafo. 
Essa medida, que tem por objecto alterar 

A Comissão deve alterar o Anexo –I, a fim 
de ajustar os limites de emissões de acordo 
com o estabelecido no primeiro parágrafo. 
Essa medida, que tem por objecto alterar 
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elementos não essenciais da presente 
decisão, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 9.º.

elementos não essenciais da presente 
decisão, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 9.º.

Or. en

Alteração 32

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem aumentar 
a utilização de créditos de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
referidos no n.° 4 do artigo 4.° de países 
terceiros que ratificaram o acordo 
referido no n.º 1 e em conformidade com 
o n.º 5 até um máximo de 50% da redução 
adicional ocorrida em conformidade com 
o estabelecido no n.º 2.

Suprimido

Cada Estado-Membro pode transferir 
para outro Estado-Membro a parte não
utilizada dessa quantidade.

Or. en

Alteração 33

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve adoptar medidas a 
fim de prever a utilização pelos Estados-
Membros de tipos adicionais de créditos de 
projectos ou a utilização pelos Estados-
Membros de outros mecanismos criados no 
âmbito do acordo internacional, conforme 

5. A Comissão deve apresentar propostas 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
que prevejam a utilização pelos 
Estados-Membros de tipos adicionais de 
créditos de projectos, ou a utilização pelos 
Estados-Membros de outros mecanismos 



PR\726643PT.doc 31/37 PE407.712v01-00

PT

adequado. de controlo do cumprimento criados ao 
abrigo do artigo 4.º, no âmbito do acordo 
internacional, conforme adequado. 

Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
decisão, a fim de a complementar, devem 
ser aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 2 do artigo 9.º.

Or. en

Alteração 34

Proposta de decisão
Anexo – título

Texto da Comissão Alteração

EMISSÕES DE GASES COM EFEITO 
DE ESTUFA DOS ESTADOS-
-MEMBROS AO ABRIGO DO 

ARTIGO 3.°

EMISSÕES DE GASES COM EFEITO 
DE ESTUFA DOS ESTADOS-
-MEMBROS AO ABRIGO DO 

ARTIGO 3.°, EM CASO DE 
ADIAMENTO DA ASSINATURA DE 

UM ACORDO INTERNACIONAL

Or. en

Justificação

O quarto relatório de avaliação do IPCC chega à conclusão de que, para haver uma 
probabilidade de 50 % de limitar o aquecimento global a menos de 2° C em comparação com 
os níveis da era pré-industrial, os países industrializados devem reduzir a suas emissões entre 
25 e 40 % relativamente a 1990. Os Chefes de Estado confirmaram reiteradamente o 
objectivo de -30 % e este deverá servir como ponto de partida nos Estados-Membros para a 
planificação das medidas destinadas a permitir o cumprimento dos objectivos da UE em 
matéria de clima. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes

Em Março de 2007, o Conselho Europeu acordou no estabelecimento de objectivos climáticos 
para a União Europeia. Enquanto parte num acordo internacional, a UE comprometer-se-ia a 
uma redução de 30% das emissões dos gases com efeito de estufa até 2020, relativamente aos 
níveis observados em 1990. Mesmo na ausência de um acordo internacional, a UE velaria por 
lograr, pelo menos, uma redução de 20%. A presente proposta constitui parte do denominado 
pacote "Clima" da UE, apresentado pela Comissão no intuito de implementar essas decisões. 
O regime de comércio de licenças de emissão (RCLE) em vigor na União Europeia abrange 
cerca de metade das emissões da UE entre 2013 e 2020. A proposta de decisão em matéria de 
esforços partilhados abarca os outros sectores (como sejam, os transportes, os edifícios, os 
serviços, as instalações industriais de pequenas dimensões, a agricultura e os resíduos). Estes 
dois instrumentos constituem o principal elemento de definição do nível máximo das 
emissões na UE.

Objectivo de redução

A presente proposta da Comissão assenta no objectivo que consiste em reduzir em 20%, até 
2020, as emissões dos gases com efeito de estufa, redução essa que atingirá os 30%, quando 
finalizado o acordo internacional sobre o clima pós-2012.

Não obstante, no 4° relatório de avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações 
Climáticas (IPCC) conclui-se que, a fim de obter uma probabilidade de 50% no que respeita à 
limitação do aquecimento global a uma temperatura inferior a 2° C, relativamente aos níveis 
pré-industriais, os países industrializados necessitam de reduzir as suas emissões em 25 a 40% 
relativamente aos níveis de 1990. Tal foi explicitamente reconhecido por todos os países 
industrializados, excepção feita aos EUA, aquando da Conferência das Nações Unidas sobre o 
clima, realizado em Bali, em Dezembro de 2007. O objectivo de redução de 20% é 
manifestamente inferior ao nível de ambição necessário. Por outro lado, o Parlamento 
Europeu instou (nomeadamente, em 26.10.2006) a que as políticas internas da UE se 
baseassem no objectivo de redução de 30%.

Assim sendo, o relator propõe que o objectivo de redução de 30%, que é consentâneo com o 
parecer do IPCC, seja tomado como ponto de partida da presente decisão e que a redução de 
20% seja mantida como uma opção de recurso, caso se registem atrasos no acordo 
internacional. Tal orientaria as medidas de planeamento e aplicação nos Estados-Membros da 
UE para uma redução de 30%, desde o início. Não será difícil flexibilizar este objectivo 
ulteriormente, caso o acordo sobre o clima pós-2012 não seja concluído tempestivamente. Se, 
porém, os Estados-Membros se prepararem para o efeito e preverem medidas que repousem 
numa redução geral de apenas 20%, será muito mais difícil reforçar as medidas numa fase 
posterior.

Utilização do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo/ Implementação Comum
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A proposta da Comissão permite um nível assaz generoso de compensação das emissões a 
nível interno mediante o recurso a reduções das emissões fora da UE - 3% das emissões dos 
sectores não abrangidos pelo RCLE em 2005 -, mesmo na hipótese  de um cenário "ausência 
de acordo internacional", com um objectivo de redução de  20%.

A redução total entre 2005 e 2020, num cenário correspondente à redução de 20% nos 
sectores não abrangidos pelo RCLE, ascende a 1200 Mt. A proposta da Comissão significaria 
um máximo de 700 Mt de compensações potenciais no quadro de IC/MDL, o que representa 
mais de 50% das reduções requeridas nesses sectores.

Esta ampla utilização dos créditos IC/MDL não é conforme ao ritmo de redução aconselhado 
aos países industrializados no 4° relatório de avaliação do IPCC,  por forma a que aqueles 
permaneçam dentro dos limites do objectivo de 2°C. É necessária uma redução de 25 a 40% 
relativamente a 1990, o que foi confirmado no âmbito de um "Workshop", organizado pelo 
relator, em 3 de Junho de 2008, sobre o papel do MDL no pacote "Clima". Uma das principais 
conclusões foi a de que os países industrializados necessitariam de reduzir as suas emissões 
de gases com efeito de estufa em 25 a 40% relativamente aos níveis de 1990 e que, 
simultaneamente, os países desenvolvidos necessitariam de limitar as suas emissões em 15 a 
30%, por comparação com o cenário habitual. A compensação das emissões nos países 
industrializados graças à utilização de créditos MDL teria como consequência que os países 
em desenvolvimento necessitariam de reduções de 15 a 30% para além das reduções das 
emissões a título dos projectos MDL.

A vasta utilização de IC/MDL impede, além disso, a UE de beneficiar de uma redução da 
utilização de combustíveis fósseis, que permite melhorias na segurança energética e na 
qualidade do ar. Alcançar a redução na UE propicia um incentivo muito mais forte à 
inovação. O valor destes co-benefícios incrementa com o aumento do preço do petróleo. A 
análise da Comissão que se refere a uma poupança de 50 mil milhões de euros na nossa 
factura energética de combustíveis fósseis em 2020 tinha como base o preço de 
60 dólares/barril, quando já ultrapassámos os 120 dólares/ barril e as previsões apontam para 
o preço de 200 dólares/barril nos próximos anos.

A bem da conformidade com o parecer do IPCC e a fim de incentivar vigorosamente as 
inovações, o relator propõe reduzir o nível das compensações de 3 para 1% relativamente às 
emissões de 2005 no sector não abrangido pelo RCLE.

São vários os estudos recentes que indiciam importantes apreensões quanto à integridade e 
adicionalidade de reduções das emissões associadas ao MDL/IC. No caso em que as 
compensações não sejam adicionais e "reais", a sua utilização para fins de cumprimento do 
objectivo, em vez de reduções das emissões a nível nacional, terão um efeito líquido negativo 
no clima.

Enquanto se aguarda um novo acordo internacional, o relator propõe que a utilização desses 
créditos após 2012 seja sujeita a um desconto de 50%. Após a finalização de um acordo 
internacional sobre o clima pós-2012, propõe-se um compromisso externo adicional em 
matéria de redução das emissões que vise substituir as compensações MDL/IC enquanto 
instrumento financeiro tendente a encorajar os esforços dos países em desenvolvimento a 
favor da atenuação das alterações climáticas.
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Além disso, o relator considera que seria incoerente permitir compensações em sectores 
industriais sujeitos a fugas de carbono, quando se encontram previstas medidas especiais ao 
abrigo do RCLE para proteger esses mesmos sectores. O reconhecimento de créditos a título 
de investimentos MDL nesses sectores significaria de facto incentivos financeiros à promoção 
de fugas de carbono.

Estas as razões que levam o relator a propor a restrição, não só da quantidade, mas também 
dos tipos de compensação MDL/IC. Enquanto não tiver sido ultimado um acordo 
internacional sobre o clima pós-2012, os tipos de compensação MDL permitidos e disponíveis 
após 2012 não serão conhecidos, uma vez que tal será parte integrante das negociações gerais. 
O relator propõe que apenas sejam aceites projectos em matéria de energias renováveis e de 
eficiência energética do lado da procura.

Obrigação externa adicional em matéria de redução das emissões

O relator propõe uma obrigação externa separada em matéria de redução das emissões, a qual 
apenas deveria produzir efeitos após a conclusão de um acordo internacional sobre o clima 
pós-2012. No 4° relatório de avaliação do IPCC refere-se que, a fim de limitar o aquecimento 
global a uma temperatura inferior a 2°C, se afigura necessário, também nos países em 
desenvolvimento, um desvio significativo do cenário actual. O relator considera que os países 
desenvolvidos têm a responsabilidade de contribuir para a requerida limitação das emissões 
nos respectivos países. O co-financiamento, por parte dos países desenvolvidos, de 
investimentos na protecção do clima nos países em desenvolvimento deve acrescer às 
reduções obrigatórias de redução das emissões a nível interno e não ser utilizado para fins de 
compensação das suas próprias emissões. Sendo assim, cumpre instituir um novo 
compromisso de contribuição da UE para o financiamento das reduções de emissões de gases 
com efeito de estufa nos países em desenvolvimento, uma vez concluído o acordo 
internacional. Este compromisso externo de redução das emissões deveria ser partilhado entre 
os Estados-Membros com base no PIB/per capita e ser vinculativo.

A ordem de grandeza da redução das emissões externas, tendo início em 250 Mt de 
CO2-eq/ano em 2013 e aumentando para 850 Mt/ ano em 2020, repousa num estudo efectuado 
pelo Wuppertal Institute and Ecofys. Segundo as respectivas estimativas, para além de 30% 
de redução das emissões a nível nacional nos países constantes do Anexo I, é necessária uma 
redução de 5,7 Gt num cenário de continuidade nos países que não figuram no Anexo I. Se 
metade desse esforço for financiado pelos países constantes do Anexo I e se o mesmo for 
dividido de acordo com as emissões de 1990, a quota da UE elevar-se-á a cerca de 880 Gt de 
CO2-eq.

Vias de redução para além de 2020

O Conselho Europeu de Março de 2007 assinalou serem necessárias reduções de 60 a 80% até 
2050. A fim de viabilizar essas reduções, os Estados-Membros devem desenvolver uma 
política a longo prazo em vários sectores, nomeadamente nos da habitação, utilização do solo 
e transportes, por forma a evitar novos investimentos em infra-estruturas, não compatíveis 
com os objectivos de protecção do clima. Também a proposta RCLE propõe vias de redução 
para além de 2020. Impõe-se acrescentar uma via de redução para além de 2020, visando 
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assegurar que as emissões da UE continuem a regredir. Tal permitirá uma redução das 
emissões anuais no sentido da redução de 80% até 2050, relativamente aos níveis de1990.

Aplicação

Em conformidade com a proposta da Comissão, os Estados-Membros devem reduzir as suas 
emissões não abrangidas pelo RCLE anualmente de uma forma linear até 2020. Podem 
transferir do ano seguinte para o ano em curso uma quantidade igual a 2% do limite de 
emissões ou transferir a mesma quantidade para o ano seguinte.

Para efeitos de consecução do objectivo geral da UE, reputa-se importante que todos os 
Estados-Membros observem os limites de emissão impostos pela lei. Todavia, só é possível 
garantir a respectiva observância mercê do processo por incumprimento normal, o qual se 
revela demasiado moroso e burocrático para este propósito.

Consequentemente, há que implementar sanções mais rápidas. O relator propõe a instituição 
de coimas similares às já aplicáveis a instalações abrangidas pelo RCLE. Paralelamente, e em 
conformidade com os requisitos aplicáveis às instalações cobertas pelo RCLE, propõe-se
deduzir a mesma quantidade de toneladas da quantidade de licenças leiloadas pelo mesmo 
Estado-Membro no quadro do RCLE. Este mecanismo permitiria à UE manter intacto o nível 
máximo de emissões definido.

Âmbito de aplicação

Todos os sectores que não são abrangidos pelo RCLE deveriam inscrever-se no âmbito de 
aplicação da decisão relativa aos esforços partilhados. O sector da aviação constituirá parte do 
RCLE num futuro próximo. As emissões marítimas internacionais não são abrangidas por 
nenhuma das propostas da Comissão. São manifestas as provas da sua importante 
contribuição em matéria de emissões e reiterados os apelos do Parlamento Europeu no sentido 
da adopção de medidas tendentes a fazer face às emissões marítimas. O relator propõe que as 
emissões decorrentes dos transportes marítimos internacionais sejam abrangidas pela presente 
decisão, a menos que sejam incluídas no RCLE ou em qualquer outro instrumento legal da 
Comunidade ou enquanto o não sejam.
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ANEXO

List of related stakeholder meetings on Effort Sharing decision with 
Rapporteur Satu Hassi

Governments and Permanent Representations:

Belgian Permanent Representation

Czech Environment Minister Martin Bursik

Danish Permanent Representation

Finnish Environment Minister Kimmo Tiilikainen

Finnish Permanent Representation and other Finnish Government representatives (3 times)

French Ecology, Energy and Sustainable Development Minister Jean-Louis Borloo

French Permanent Representation

Netherlands Permanent Representation

Slovenian Environment Minister Janez Podobnik (2 times)

Slovenian Permanent Representation

Swedish Environment Minister Andreas Carlgren

Swedish Permanent Representation

United Kingdom Permanent Representation (2 times)

European Commission:

Commissioners Barroso, Dimas, Verheugen & Piebalgs

DG Environment, civil servants responsible for Effort sharing decision (several times)

Industries and Non-Governmental Organisations

American Chamber of Commerce
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Austrian Economic Chamber

Association of Finnish Steel and Metal Producers (2 times)

BASF Chemicals

Carbon Markets Association (CMA)

Climate Action Network (2 times)

Confederation of British Industry's (CBI)

Confederation of Danish Industries & BUSINESSEUROPE

Confederation of Finnish Industries (EK) (2 times)

EURELECTRIC

European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)

European Forum for Renewable Energy Sources (EUFORES) (2 times)

European Lime Association

European Peat and Growing Media Association (EPAGMA) & Vapo (2 times)

European Trade Union Confederation (ETUC)

Finnish Energy Industries

Finnish Forest Industries Federation (2 times)

French and German Chambers of Commerce and Industry

Friends of the Earth (2 times)

Greenpeace 

International Emissions Trading Association (IETA)

Others:

The Grand Committee of the Finnish Parliament

European Economic and Social Committee (ECOSOC) Effort Sharing Rapporteur Mr Morkis
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