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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Regime Comunitário de Comércio de Licenças de Emissão (RCLE-UE) entrou em 
funcionamento em 1 de Janeiro de 2005 e representa um dos mais importantes instrumentos 
da política climática da UE devido à sua capacidade para viabilizar reduções de emissões 
absolutas de uma forma eficaz em termos de custos. A directiva revista foi elaborada pela 
Comissão, a pedido do Conselho Europeu, para aumentar a segurança e previsibilidade do 
regime de comércio de licenças de emissão. Visa sobretudo a codificação da interpretação do 
conceito de "instalação de combustão" para pôr termo à aplicação incoerente do âmbito da 
directiva, que deveria ser alargado depois de 2013 de forma a incluir novos sectores e gases. 
O comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa é assunto que interessa, em 
primeiro lugar, aos governos nacionais e aos agrupamentos regionais de países. À primeira 
vista, não seriam directamente afectadas as autoridades regionais a nível nacional. Mas esta 
perspectiva é limitada porque as instalações de combustão que entram no mercado estão 
situadas numa ou noutra região dos Estados-Membros e a sua eficiência em termos de 
esforços de adaptação a fontes de energia diferentes, bem como a sua confiança e 
permanência no mercado dos GEE, irão directamente afectar o ambiente local e o seu 
desenvolvimento económico, coesão social e níveis de emprego.

A proposta da Comissão é um texto muito técnico e preciso, que faz parte integrante de 
acordos internacionais.

Como a Comissária Hübner tem afirmado frequentemente, com as novas regras e no período 
de programação de 2007-2013, a política europeia de desenvolvimento regional 
desempenhará um papel importante no financiamento e no apoio a uma política energética 
sustentável, competitiva e segura. A política de coesão está a preparar-se para aumentar, no 
período de 2007-2013, o seu já significativo contributo para responder ao desafio que 
representa o desenvolvimento de fontes de energia mais seguras e sustentáveis. Em termos 
financeiros concretos, 15,2 mil milhões de euros dos fundos da política de coesão foram 
atribuídos a investimentos nas energias renováveis e na eficiência energética nesse período.

Na perspectiva de tão avultados investimentos, e para que as regiões envolvidas possam 
controlar o efeito dos investimentos realizados ao abrigo dos fundos estruturais da União 
Europeia sobre o desempenho das instalações de combustão nas regiões beneficiárias desses 
investimentos, o relator do parecer propõe que as autoridades regionais e locais responsáveis 
pelos fundos de desenvolvimento regional sejam informadas:

 das operações de comércio realizadas pelas instalações nos seus territórios para que 
possam avaliar o efeito dos investimentos feitos pelos fundos regionais destinados a 
ajudar as empresas que exploram as instalações a abandonar as tecnologias que 
utilizam para dar preferência a fontes não poluentes ou renováveis.

O Parlamento chamou recentemente a atenção1 para o facto de muitas regiões da UE, 
principalmente aquelas cuja principal fonte de rendimento é o turismo, estarem muito 
dependentes da oferta de viagens aéreas baratas para garantir a saúde desta actividade tão 
importante. Países como Chipre, Grécia e Malta, bem como as regiões ultraperiféricas da UE, 
                                               
1 Vide relatório da Deputada Sudre sobre a estratégia para as regiões ultraperiféricas
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têm interesse em que haja um justo equilíbrio entre a necessidade de medidas efectivas para 
mitigar os efeitos das alterações do clima e a sustentabilidade de viagens aéreas baratas.

Para terminar, a experiência do primeiro período do regime de comércio mostrou que o preço 
das licenças é extremamente variável, o que gera incerteza junto dos que pensam investir nas 
poupanças de energia ou em projectos de energias renováveis, tornando estes investimentos 
menos atraentes. O novo sistema deveria incluir medidas dissuasoras da especulação que, 
como acontece actualmente noutros mercados – do alimentar ao petrolífero – podem ter 
efeitos extremamente negativos.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O esforço adicional a realizar pela 
economia europeia exige, nomeadamente, 
que o regime comunitário revisto funcione 
com o maior grau de eficiência económica 
possível e com base em condições de 
atribuição plenamente harmonizadas na 
Comunidade. A venda em leilão deverá, 
por conseguinte, constituir o princípio 
básico de atribuição, visto ser a forma 
mais simples e geralmente considerada 
como o sistema economicamente mais 
eficiente. Tal permitirá igualmente eliminar 
os lucros aleatórios e colocar os novos 
operadores e as economias com 
crescimento superior à média ao mesmo 
nível, em termos de concorrência, 
relativamente às instalações existentes.

(13) O esforço adicional a realizar pela 
economia europeia exige, nomeadamente, 
que o regime comunitário revisto funcione 
com o maior grau de eficiência económica 
possível e com base em condições de 
atribuição plenamente harmonizadas na 
Comunidade. A atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito com base em 
parâmetros de referência e na produção 
real é o sistema economicamente mais 
eficiente, que pode proporcionar 
incentivos às tecnologias com baixa 
emissão de carbono e à consecução dos 
objectivos de redução. Tal permitirá 
igualmente eliminar os lucros aleatórios e 
colocar os novos operadores e as 
economias com crescimento superior à 
média ao mesmo nível, em termos de 
concorrência, relativamente às instalações 
existentes.

Justificação
Para estabelecer um regime de comércio de emissões rentável e eficaz, que contribua 
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efectivamente para alcançar os objectivos de redução a um custo mínimo, a melhor opção não 
é a venda em leilão. A atribuição com base em parâmetros de referência e na produção real é 
o sistema que melhor proporciona eficácia ecológica a um custo mínimo, tal como comprova 
o actual estudo da ECOFYS para a IFIEC.

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Todos os Estados-Membros terão de 
realizar investimentos substanciais para 
reduzir a intensidade carbónica das suas 
economias até 2020 e os 
Estados-Membros em que o rendimento 
per capita é ainda significativamente 
inferior à média comunitária e cujas 
economias se encontram em processo de 
recuperação do atraso relativamente aos 
Estados-Membros mais ricos precisarão 
de desenvolver esforços significativos 
para melhorar a eficiência energética. Os 
objectivos de eliminação das distorções à 
concorrência intracomunitária e de 
garantia do mais elevado grau de 
eficiência económica na transformação 
da economia da UE no sentido de uma 
economia com baixo teor de carbono 
tornam desaconselhável o tratamento 
diferenciado dos sectores económicos no 
âmbito do regime comunitário em cada 
um dos Estados-Membros. É, por 
conseguinte, necessário desenvolver 
outros mecanismos para apoiar os 
esforços desenvolvidos pelos 
Estados-Membros com rendimentos per 
capita relativamente mais baixos e com 
perspectivas de crescimento mais 
elevadas. Noventa por cento da 
quantidade total de licenças de emissão 
para venda em leilão deverão ser 
distribuídos pelos Estados-Membros de 
acordo com a sua quota-parte relativa de 
emissões em 2005 no regime comunitário. 
Desta quantidade, 10% deverão ser 
distribuídos em benefício dos referidos 

Suprimido
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Estados-Membros para fins de 
solidariedade e crescimento na 
Comunidade, a utilizar para a redução 
das emissões e a adaptação aos efeitos das 
alterações climáticas. A distribuição 
destes 10% deverá ter em conta os níveis 
de rendimento per capita no ano de 2005 
e as perspectivas de crescimento dos 
Estados-Membros e ser mais elevada para 
os Estados-Membros com baixos níveis de 
rendimento per capita e com elevadas 
perspectivas de crescimento. Os 
Estados-Membros com um nível médio de 
rendimento per capita superior a 20% da 
média comunitária deverão contribuir 
para esta distribuição, excepto quando os 
custos directos do pacote global estimados 
no documento SEC(2008)85 for superior 
a 0,7% do PIB. 

Justificação

Esta adaptação é necessária para a adopção do sistema de parâmetros de referência.

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que pelo menos 
20% das receitas da venda em leilão de 
licenças de emissão sejam utilizados para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, para contribuir para a adaptação 
aos impactos das alterações climáticas, 
para financiar a investigação e 
desenvolvimento para fins de redução das 
emissões e de adaptação às alterações, 
para desenvolver as energias renováveis 
para cumprimento do compromisso da UE 
de utilização de 20% de energias 
renováveis até 2020, para dar 

Suprimido
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cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para o Fundo Mundial 
para a Eficiência Energética e as 
Energias Renováveis, para apoiar 
medidas de prevenção da desflorestação, 
para facilitar a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Esta proporção é 
significativamente inferior às receitas 
líquidas previstas para as autoridades 
públicas provenientes da venda em leilão, 
tendo em conta a potencial redução das 
receitas provenientes dos impostos sobre 
as sociedades. Além disso, as receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 
para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Deverão 
ser estabelecidas disposições sobre o 
controlo da utilização dos fundos 
provenientes da venda em leilão para 
estes fins. Esta notificação não dispensa 
os Estados-Membros da obrigação, 
prevista no n.º 3 do artigo 88.º do Tratado, 
de comunicação de determinadas medidas 
nacionais. A directiva não interfere no 
resultado de eventuais futuros processos 
relativos a auxílios estatais instaurados ao 
abrigo dos artigos 87.º e 88.º do Tratado. 

Justificação

Esta adaptação é necessária para a adopção do sistema de parâmetros de referência.
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Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Em consequência, a venda 
exclusivamente em leilão deverá constituir 
a regra a partir de 2013 no sector da 
electricidade, tendo em conta a sua 
capacidade para repercutir o aumento do 
custo do CO2, pelo que não deverão ser 
concedidas licenças de emissão a título 
gratuito para a captura e armazenamento 
de carbono, visto que o incentivo para tal 
decorre do facto de não ser exigida a 
devolução das licenças de emissão no que 
diz respeito a emissões armazenadas. Os 
produtores de electricidade podem receber
licenças de emissão a título gratuito no 
que diz respeito à produção de calor 
através de co-geração com elevado nível 
de eficiência, conforme definido na 
Directiva 2004/8/CE, no caso de estar 
prevista a atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito a essa produção 
de calor por parte de instalações noutros 
sectores, a fim de evitar distorções da 
concorrência.

(16) O comércio de emissões é um 
instrumento que pode contribuir para 
lograr o objectivo de redução de CO2 a 
custo mínimo. A atribuição gratuita com 
base em parâmetros de referência e na 
produção real fornece os incentivos 
necessários para melhorar a eficiência. 
Os custos decorrentes do comércio de 
emissões, quer para as instalações 
participantes, quer, indirectamente, para 
os consumidores, podem assim ser 
limitados aos recursos financeiros 
necessários para reduzir as emissões de 
CO2, em conformidade com o objectivo 
fixado. As emissões de CO2 ainda 
autorizadas a título da quota não 
acarretam por isso custos para 
Comunidade. Isso só acontecerá quando 
forem abrangidos por um futuro objectivo 
de redução reforçada. Esta limitação não 
compromete, de modo algum, os 
objectivos da política em matéria de 
alterações climáticas. A realização do 
objectivo de redução do CO2 pode ser 
mantida mediante a fixação correcta de 
indicadores de referência. A opção de um 
ajustamento para baixo dos indicadores 
de referência nos anos subsequentes 
permite lograr efectivamente o objectivo 
geral de redução. Em consequência, a 
atribuição gratuita com base em 
parâmetros de referência e na produção 
real deverá constituir a regra a partir de 
2013 para todos os sectores e para todo o 
período.

Justificação

Para estabelecer um regime de comércio de emissões rentável e eficaz, que contribua 
efectivamente para alcançar os objectivos de redução a um custo mínimo, a melhor opção 
não é a venda em leilão. A atribuição com base em parâmetros de referência e na produção 
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real é o sistema que melhor proporciona eficácia ecológica a um custo mínimo, tal como 
comprova o actual estudo da ECOFYS para a IFIEC.

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Relativamente a outros sectores 
abrangidos pelo regime comunitário, 
deverá ser previsto um sistema transitório 
no âmbito do qual a atribuição de licenças 
de emissão a título gratuito em 2013 será 
de 80% da quantidade correspondente à 
percentagem das emissões gerais a nível 
da Comunidade em todo o período de 
2005 a 2007 geradas por essas 
instalações, como uma proporção da 
quantidade total anual a nível 
comunitário das licenças de emissão. 
Posteriormente, a atribuição de licenças 
de emissão a título gratuito deverá 
diminuir anualmente em quantidades 
iguais, resultando na eliminação total de 
licenças de emissão a título gratuito em 
2020.

Suprimido

Justificação

O preço do carbono deve ser incluído integralmente nos produtos, a fim de orientar o 
mercado para um consumo mais respeitador do clima. A atribuição de licenças de emissão a 
título gratuito distorce o funcionamento dos mecanismos do mercado ao passo que a venda 
exclusivamente em leilão evitaria um enorme ónus burocrático e recompensaria os melhores 
desempenhos. As fugas de carbono e a concorrência desleal em relação à produção europeia 
de países que não aderiram a um acordo internacional geral sobre alterações climáticas 
deveriam ser neutralizadas por requisitos de importação de licenças no estrangeiro.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição (18) Deverá ser prevista a atribuição 
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transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão 
aplicar-se aos novos operadores que 
realizem actividades idênticas às das 
instalações existentes que recebem 
licenças transitórias a título gratuito. A 
fim de evitar qualquer distorção da 
concorrência no mercado interno, não 
deverão ser atribuídas licenças de emissão 
a título gratuito no que diz respeito à 
produção de electricidade por novos 
operadores. As licenças de emissão que, 
em 2020, se mantenham em reserva para 
os novos operadores deverão ser levadas a 
leilão.

transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa. Essas regras não 
deverão dar incentivos ao aumento das 
emissões de instalações ineficientes.

Justificação

O princípio do mecanismo de atribuição de licenças deve ser o de parâmetros de referência 
baseados na produção efectiva para todos os sectores. Assim, não é necessária qualquer 
disposição adicional relativa a novos operadores, etc., pelo que ela pode ser suprimida. A 
atribuição baseada em parâmetros de referência e na produção efectiva dá margem para o 
crescimento de geradores eficientes em detrimento dos ineficientes e beneficia o objectivo da 
política climática global.
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Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade atribuirá licenças de emissão 
a título gratuito até 100% a sectores ou 
subsectores que satisfaçam os critérios 
relevantes. A definição desses sectores e 
subsectores e as medidas necessárias 
serão objecto de reavaliação, com vista a 
garantir que sejam tomadas as devidas 
medidas quando necessário e a evitar a 
sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o 

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade adoptará também o sistema 
de atribuição de licenças de emissão a 
título gratuito com base num parâmetro 
de referência em sectores ou subsectores 
que satisfaçam os critérios relevantes. 
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consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

Justificação

O sistema de parâmetros de referência com base na melhor tecnologia disponível oferece a 
solução mais eficiente e rentável.

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho 
de 2011, o mais tardar, bem como a 
consultas com todos os parceiros sociais 
relevantes, e, em função do resultado das 
negociações internacionais, apresentar um 
relatório acompanhado das propostas 
adequadas. Neste contexto, a Comissão 
deverá identificar, até 30 de Junho de 
2010, os sectores ou subsectores industriais 
com utilização intensiva de energia 
susceptíveis de estarem sujeitos a fuga de 
carbono. A Comissão deverá basear a sua 
análise na avaliação da incapacidade para 
repercutir o custo das licenças de emissão 
necessárias no preço dos produtos sem uma 
perda significativa de quota de mercado em 
favor de instalações fora da Comunidade 
que não desenvolvam medidas 
comparáveis de redução das emissões. As 
indústrias com utilização intensiva de 
energia que se determine estarem 
expostas a um risco significativo de fuga 
de carbono poderão receber uma 
quantidade mais elevada de licenças de 
emissão a título gratuito ou poderá ser 
criado um sistema de perequação do 
carbono eficaz com vista a colocar em 
posição comparável as instalações da 
Comunidade com um risco significativo 
de fuga de carbono e as dos países 

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho 
de 2010, o mais tardar, bem como a 
consultas com todos os parceiros sociais 
relevantes, e, em função do resultado das 
negociações internacionais, apresentar um 
relatório acompanhado das propostas 
adequadas. Neste contexto, a Comissão 
deverá identificar, até 30 de Junho de 
2009, os sectores ou subsectores industriais 
com utilização intensiva de energia 
susceptíveis de estarem sujeitos a fuga de 
carbono. A Comissão deverá basear a sua 
análise na avaliação da incapacidade para 
repercutir o custo das licenças de emissão 
necessárias no preço dos produtos sem uma 
perda significativa de quota de mercado em 
favor de instalações fora da Comunidade 
que não desenvolvam medidas 
comparáveis de redução das emissões. 
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terceiros. Esse sistema poderá aplicar 
requisitos aos importadores que não serão 
menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo 
a devolução de licenças de emissão. 
Qualquer medida tomada deverá estar em 
conformidade com os princípios da 
CQNUAC, em particular com o princípio 
de responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas, e respectivas capacidades, 
tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Deverá 
também estar em conformidade com as 
obrigações internacionais da 
Comunidade, incluindo o Acordo da 
OMC.

Justificação

A adopção do sistema de parâmetros de referência provocará a diminuição do risco de "fuga 
de carbono". Porém, não se compreende que a identificação dos sectores susceptíveis de 
estarem sujeitos à fuga de carbono só esteja prevista para 2010, o que irá pura e 
simplesmente atrasar os investimentos necessários. Um ano deve bastar para que a Comissão 
tome uma decisão.

Alteração 9

Proposta de directiva  acto modificativo
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) [No que diz respeito à abordagem de 
atribuição, a aviação deverá ser tratada 
como as outras indústrias que recebem 
atribuições transitórias de licenças a título 
gratuito e não como os produtores de 
electricidade. Tal significa que 80% das 
licenças deverão ser atribuídas a título 
gratuito em 2013 e que posteriormente a 
atribuição de licenças a título gratuito para 
a aviação deverá diminuir anualmente em 
quantidades iguais, resultando na 
eliminação total de licenças de emissão a 
título gratuito em 2020. A Comunidade e 
os seus Estados-Membros deverão 
continuar a envidar esforços para obter um 

(33) [No que diz respeito à abordagem de 
atribuição, a aviação deverá ser tratada de 
uma forma que reflicta a sua capacidade 
de encontrar combustíveis de substituição 
a médio e longo prazo. Tal significa que 
80% das licenças deverão ser atribuídas a 
título gratuito em 2013 e que 
posteriormente a atribuição de licenças a 
título gratuito para a aviação deverá 
diminuir anualmente em quantidades 
iguais, resultando na eliminação total de 
licenças de emissão a título gratuito em 
2020. A Comunidade e os seus Estados 
Membros deverão continuar a envidar 
esforços para obter um acordo sobre 
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acordo sobre medidas globais de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes da aviação e proceder à 
revisão da situação deste sector no âmbito 
da próxima revisão do regime 
comunitário.]

medidas globais de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa provenientes 
da aviação e proceder à revisão da situação 
deste sector no âmbito da próxima revisão 
do regime comunitário. A Comissão deve 
adoptar todas as medidas necessárias para 
atenuar eventuais efeitos económicos e 
sociais negativos nas regiões mais 
afastadas, nas ilhas, incluindo pequenos 
Estados-Membros ilhéus, e nas regiões 
escassamente povoadas do Norte da 
União Europeia, a que são aplicáveis as 
disposições da presente directiva.

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) As medidas necessárias à execução da 
presente directiva deverão ser aprovadas 
nos termos da Decisão 1999/468/CEE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão. Em particular, deverá ser 
atribuída à Comissão competência para 
adoptar medidas em matéria de atribuição
de licenças de emissão, de atribuição 
transitória de licenças de emissão a nível 
da Comunidade, de monitorização, 
comunicação de informações e verificação 
das emissões, de acreditação de 
verificadores e de aplicação de regras 
harmonizadas aos projectos. Dado que se 
trata de medidas de âmbito geral destinadas 
a alterar elementos não essenciais da 
presente directiva e para a complementar 
através do aditamento ou da alteração de 
elementos não essenciais, deverão ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

(34) As medidas necessárias à execução da 
presente directiva deverão ser aprovadas 
nos termos da Decisão 1999/468/CEE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão. Em particular, deverá ser 
atribuída à Comissão competência para 
adoptar medidas em matéria de atribuição
de licenças de emissão no âmbito do 
sistema de parâmetros de referência, de 
monitorização, comunicação de 
informações e verificação das emissões, de 
acreditação de verificadores e de aplicação 
de regras harmonizadas aos projectos. 
Dado que se trata de medidas de âmbito 
geral destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva e para a 
complementar através do aditamento ou da 
alteração de elementos não essenciais, 
deverão ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.
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Justificação

Não existe qualquer atribuição transitória de licenças a título gratuito, porque o sistema de 
parâmetros de referência deve também ser aplicado a indústrias com uma utilização 
intensiva de energia. No sistema de parâmetros de referência, o leilão só deveria ser possível 
para os locais que fiquem aquém do parâmetro de referência.

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 6
Directiva 2003/87/CE
Artigo 9-A – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso de a quantidade de licenças 
de emissão atribuídas adicionalmente aos 
operadores de um determinado sector 
devido a aumentos de produção nos 
termos do n.º 2, segunda frase, do artigo 
10.º-A, exceder a quantidade de licenças 
devolvidas pelos operadores nesse sector 
devido a uma diminuição da redução 
resultante de ajustamentos ex post, os 
parâmetros de referência para este sector 
serão reduzidos no ano seguinte ao ano 
em que ocorreu o desequilíbrio, nos 
termos do procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º], de molde a 
assegurar a redução global de emissões 
no âmbito do artigo 9.º. Para este efeito, 
todos os anos, antes de 30 de Abril, as 
autoridades competentes comunicarão à 
Comissão se a quantidade de licenças de 
emissão foi ultrapassada.

Justificação

A atribuição de licenças de emissão a título gratuito devido a ajustamentos ex post na 
produção efectiva garante a realização do objectivo de redução de CO2 e possibilita o 
crescimento, evitando lucros aleatórios (evidenciados pelo estudo da ECOFYS sobre o 
método da IFIEC). Em caso de aumento de produção, os ajustamentos ex post podem 
implicar um aumento das licenças num determinado ano. Há que assegurar a realização do 
objectivo global. Por conseguinte, se a quantidade de licenças atribuídas exceder as 
previsões do plano, os parâmetros de referência serão adaptados segundo o mecanismo de 
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correcção a estabelecer nos termos do n.º 3 do artigo 23.º.

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

"Artigo 10.º
Leilão de licenças de emissão

Suprimido

1. A partir de 2013, os Estados-Membros
devem proceder à venda em leilão de 
todas as licenças de emissão que não 
sejam atribuídas a título gratuito de 
acordo com o estabelecido no artigo 10.º-
A.
2. A quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão por cada 
Estado-Membro deve ter a seguinte 
composição:
a) 90% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros
em partes idênticas à quota-parte de 
emissões verificadas ao abrigo do regime 
comunitário em 2005 do Estado-Membro 
em causa; 
b) 10% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros
para fins de solidariedade e crescimento 
na Comunidade, aumentado assim a 
quantidade de licenças de emissão que 
esses Estados-Membros vendem em leilão 
ao abrigo da alínea a) nas percentagens 
indicadas no anexo II-A.
Para efeitos da alínea a), relativamente 
aos Estados-Membros que não 
participaram no regime comunitário em 
2005, a sua quota-parte deve ser 
calculada utilizando as suas emissões 
verificadas no âmbito do regime 
comunitário em 2007.
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Se necessário, as percentagens referidas 
na alínea b) do primeiro parágrafo serão 
adaptadas de forma proporcional a fim de 
assegurar que a redistribuição seja de 
10%.
3. Um mínimo de 20% das receitas 
geradas com a venda em leilão das 
licenças de emissão referidas no n.º 2, 
incluindo todas as receitas da venda em 
leilão referidas na alínea b), deve ser 
utilizado para os seguintes fins:
a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento para a redução das 
emissões e adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas;
b) Desenvolvimento de energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de 
utilização de 20% de energias renováveis 
até 2020 e do compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020;
c) Captura e armazenamento geológico de 
gases com efeito de estufa, em especial 
nas centrais eléctricas a carvão;
d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular em países menos 
desenvolvidos;
e) Maior facilidade de adaptação dos 
países em desenvolvimento aos impactos 
das alterações climáticas;
f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo pela melhoria da sua eficiência 
energética e condições de isolamento e



PE406.005v02-00 18/29 AD\734965PT.doc

PT

g) Cobertura das despesas administrativas 
de gestão do regime comunitário
4. Os Estados-Membros devem incluir 
informação sobre a utilização das receitas 
para cada um destes fins nos seus 
relatórios apresentados ao abrigo da 
Decisão n.º 280/2004/CE.
5. Até 31 de Dezembro de 2010, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 
forma aberta, transparente e não 
discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados de forma a garantir que os 
operadores, em especial pequenas e 
médias empresas abrangidas pelo regime 
comunitário, tenham pleno acesso e que 
outros participantes não prejudiquem o 
funcionamento dos leilões. Essa medida, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, a fim de a 
complementar, deve ser aprovada pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no [n.º 3 do artigo 
23.º.]”

Justificação

A venda em leilão no RCLE implica um custo máximo para todos os consumidores, sem 
vantagens adicionais para a redução do CO2. Implica muito simplesmente o pagamento de 
uma nova taxa CO2 para os consumidores. A fim de economizar montantes que podem ir até 
aos 55 mil milhões de euros por ano para os consumidores e manter um preço da energia 20 
a 30 euros/MWh mais baixo sem pôr em causa a eficácia do RCLE, este regime não deverá 
basear-se no sistema de venda em leilão. A atribuição de licenças a título gratuito com base 
em parâmetros de referência e na produção efectiva pode constituir um instrumento eficaz 
dos pontos de vista ecológico e dos custos. 

Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve adoptar, até 30 de 
Junho de 2011, medidas de execução 
plenamente harmonizadas a nível 
comunitário relativas à atribuição das 
licenças de emissão referidas nos n.ºs 2 a 6 
e 8 de uma forma harmonizada.

1. A partir de 2013, os Estados-Membros
atribuem gratuitamente todas licenças 
para todo o período. A Comissão deve 
adoptar, até 30 de Junho de 2009, medidas 
de execução plenamente harmonizadas a 
nível comunitário relativas à atribuição das 
licenças de emissão referidas nos n.ºs 2 e 3
de uma forma harmonizada.

Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com
controlo referido no [n.º 3 do artigo 23.º].

Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no [n.º 3 do artigo 23.º]. 
A definição dos sectores aos quais a 
directiva se aplica constitui, porém, um 
elemento essencial e qualquer alteração a 
este nível será, por conseguinte, objecto 
de um regulamento.

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa e da captura e armazenamento 
de gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para 
a produção de electricidade.

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas e não devem dar 
incentivos ao aumento das emissões. 

Após conclusão pela Comunidade de um 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte em reduções 
obrigatórias das emissões de gases com 
efeito de estufa comparáveis às da 
Comunidade, a Comissão deve proceder à 
revisão dessas medidas a fim de 
estabelecer que a atribuição de licenças 
de emissão a título gratuito se limite 
apenas aos casos em que tal seja 
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plenamente justificável ao abrigo desse 
acordo.

Justificação

 A venda em leilão de licenças de emissão não é necessária para atingir o objectivo 
comunitário de redução do CO2: implicaria aumentos brutais dos preços da energia, 
prejudicaria a competitividade do sector e retiraria poder de compra aos consumidores. A 
atribuição de licenças de emissão a título gratuito associada a parâmetros de referência com 
ajustamentos ex-post (tendo em conta a produção real) é a melhor opção.

Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, não 
devem ser concedidas licenças de emissão 
a título gratuito a produtores de 
electricidade, a instalações de captura, a 
condutas para o transporte ou a locais de 
armazenamento de emissões de gases com 
efeito de estufa.

2. Será atribuído às instalações o número 
de licenças de emissão que corresponda 
ao produto aritmético do volume de 
produção médio anual previsto, ao 
respectivo parâmetro de referência das 
instalações e ao número de anos civis do 
período de atribuição de licenças desde a 
sua entrada em funcionamento. Se, em 
determinado ano civil, o volume de 
produção se desviar da produção média 
anual prevista, o operador, em caso de 
decréscimo da produção, devolve à 
autoridade relevante, até 30 de Abril do 
ano seguinte, o número de licenças 
resultante da multiplicação do volume de 
produção reduzido pelo parâmetro de 
referência atribuído às instalações. Em 
caso de aumento da produção, a 
autoridade relevante atribui, mediante 
pedido e até 30 de Abril do ano seguinte, 
licenças de emissão adicionais com base 
no mesmo cálculo. Os parâmetros de 
referência serão estabelecidos em 
conformidade com o processo de 
regulamentação com controlo referido no 
[n.º 3 do artigo 23.º]. Tomarão em conta o 
potencial técnico de redução de emissões 
das respectivas instalações. As emissões 
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tecnicamente inevitáveis relacionadas 
com o processo de produção não serão 
reduzidas ao determinar o parâmetro de 
referência. O mesmo se aplica aos gases 
residuais inevitáveis. Quando um gás 
residual for utilizado como combustível,
as licenças deverão ser atribuídas ao 
operador das instalações que produzem o 
gás residual, em conformidade com os 
mesmos princípios de atribuição de 
licenças de emissão aplicados no âmbito 
do presente número.

Justificação

A atribuição de licenças de emissão deve ser gratuita, de acordo com o parâmetro de 
referência comunitário, com ajustamentos "ex-post", tendo em conta a produção real. Este 
método de atribuição de licenças proporciona um instrumento eficaz no domínio das 
alterações climáticas, com uma boa relação custo-eficácia, para toda a economia. Este 
modelo de atribuição de licenças é implementado no novo n.º 2.

Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. a) Se não tiverem sido estabelecidos 
parâmetros de referência para 
determinados produtos ou processos em 
conformidade com o processo de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 23.º, serão atribuídas às 
instalações em causa licenças de emissão 
de acordo com a atribuição média anual 
para o segundo período de funcionamento 
do regime de comércio de licenças de 
emissão da UE, ajustadas pelo coeficiente 
linear em conformidade com o artigo 9.º. 
O potencial de redução técnica das 
respectivas instalações deverá ser tomado 
em consideração.
b) No caso de estes produtos ou processos 
não estarem cobertos pelo segundo 
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período de funcionamento do regime de 
comércio de licenças de emissão da UE, 
será aplicada uma abordagem com base 
nas emissões precedentes.

Justificação

Poderá partir-se do princípio de que, por ora, os parâmetros de referência não podem ser 
estabelecidos de forma generalizada para todos os produtos e processos. Este poderia ser o 
caso de produtos altamente diferenciados que representam uma pequena percentagem das 
emissões no âmbito do RCLE. As licenças de CO2 dessas instalações devem ser atribuídas de 
acordo com a abordagem da atribuição com base nas emissões precedentes. 

Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A atribuição a título gratuito pode ser 
concedida a produtores de electricidade 
relativamente à produção de calor através 
de co-geração com elevado nível de 
eficiência, conforme definida na Directiva 
2004/8/CE para uma procura 
economicamente justificável, a fim de 
garantir o tratamento equitativo face a 
outros produtores de calor. Em cada ano 
subsequente a 2013, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações no 
que diz respeito à produção do referido 
calor deve ser ajustada pelo factor linear 
referido no artigo 9.°.

3. Às instalações de produção combinada 
calor-electricidade de alto rendimento, 
conforme definidas na Directiva
2004/8/CE, deverão ser atribuídas, por um 
período indefinido, licenças a título 
gratuito para a sua produção de 
electricidade e de calor, com base num 
parâmetro de referência.

Justificação

As instalações de produção combinada calor-electricidade constituem a pedra angular da 
protecção do clima. A manutenção e expansão de instalações de produção combinada calor-
electricidade é exigida e apoiada pela Directiva 2004/8/CE. Poderia ser contraproducente 
introduzir encargos adicionais na sequência de leilões. Em muitos casos, o patrocínio dos 
respectivos Estados-Membros de instalações de produção combinada calor-electricidade não 
alcançaria os resultados desejados, a produção de instalações de produção combinada calor-
electricidade seria reduzida e a expansão futura poderia não ser realizada. Nos casos em que 
os leilões constituem o principal mecanismo de atribuição de licenças aos produtores de 
electricidade, a excepção feita às instalações de produção combinada calor-electricidade vai 
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ao encontro da protecção do ambiente.

Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para 
a produção de electricidade de novos 
operadores.

Suprimido

Justificação

 A venda em leilão de licenças de emissão de CO2 para a produção de electricidade 
representa um encargo significativo e desnecessário em termos de custos para os 
consumidores. Um mecanismo de atribuição de licenças de emissão a título gratuito baseado 
em parâmetros de referência e na produção efectiva daria origem a um regime de comércio 
de licenças de emissão mais eficiente.

Alteração 18

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até à eliminação total 
de atribuições a título gratuito em 2020.

Suprimido



PE406.005v02-00 24/29 AD\734965PT.doc

PT

Justificação

A venda em leilão no RCLE implica um custo máximo para todos os consumidores sem 
vantagens adicionais para a redução do CO2. Implica muito simplesmente o pagamento de 
uma nova taxa CO2 para os consumidores. A fim de economizar montantes que podem ir até 
aos 55 mil milhões de euros por ano para os consumidores e manter um preço da energia 20 
a 30 euros/MWh mais baixo sem pôr em causa a eficácia do RCLE, este regime não deverá 
basear-se no sistema de venda em leilão. A atribuição de licenças a título gratuito com base 
em parâmetros de referência e na produção efectiva pode constituir um instrumento eficaz 
dos pontos de vista da eficiência ecológica e dos custos.

Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Em 2013 e em cada ano subsequente 
até 2020, devem ser atribuídas licenças a 
título gratuito a instalações em sectores 
expostos a um risco significativo de fuga 
de carbono até 100% da quantidade 
determinada de acordo com os n.ºs 2 a 6.

Suprimido

Justificação

A venda em leilão no RCLE implica um custo máximo para todos os consumidores sem 
vantagens adicionais para a redução do CO2. Implica muito simplesmente o pagamento de 
uma nova taxa CO2 para os consumidores. A fim de economizar montantes que podem ir até 
aos 55 mil milhões de euros por ano para os consumidores e manter um preço da energia 20 
a 30 euros/MWh mais baixo sem pôr em causa a eficácia do RCLE, este regime não deverá 
basear-se no sistema de venda em leilão. A atribuição de licenças a título gratuito com base 
em parâmetros de referência e na produção efectiva pode constituir um instrumento eficaz 
dos pontos de vista da eficiência ecológica e dos custos.

Alteração 20

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9
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Texto da Comissão Alteração

9. O mais tardar até 30 de Junho de 2010 
e posteriormente com uma periodicidade 
de 3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8. 

Suprimido

Essa medida, destinada a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a complementar, deve 
ser aprovada em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no [n.º 3 do artigo 23.º.].
Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de
emissão necessárias no preço dos 
produtos sem uma perda significativa de 
quota de mercado em favor de instalações 
fora da Comunidade que tenham uma 
menor eficiência em termos de emissões 
de carbono, tomando em consideração os 
seguintes aspectos: 
a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção;
b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;
c) Estrutura do mercado, mercado 
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional;
d) Efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa
Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
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da perda de vendas decorrentes do 
aumento do preço do carbono ou o 
impacto na rentabilidade das instalações 
em causa.

Justificação

A venda em leilão no RCLE implica um custo máximo para todos os consumidores sem 
vantagens adicionais para a redução do CO2. Implica muito simplesmente o pagamento de 
uma nova taxa CO2 para os consumidores. A fim de economizar montantes que podem ir até 
aos 55 mil milhões de euros por ano para os consumidores e manter um preço da energia 20 
a 30 euros/MWh mais baixo sem pôr em causa a eficácia do RCLE, este regime não deverá 
basear-se no sistema de venda em leilão. A atribuição de licenças a título gratuito com base 
em parâmetros de referência e na produção efectiva pode constituir um instrumento eficaz 
dos pontos de vista da eficiência ecológica e dos custos.

Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-B Suprimido
Medidas de apoio a determinadas 

indústrias com utilização intensiva de 
energia em caso de fuga de carbono

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na 
medida em que estas resultem em 
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa a nível mundial, e após consulta 
aos parceiros sociais relevantes, 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório analítico avaliando 
a situação no que diz respeito a sectores 
ou subsectores com utilização intensiva de 
energia que tenham sido determinados 
como estando expostos a riscos 
significativos de fuga de carbono. Esse 
relatório deve ser acompanhado de 
eventuais propostas adequadas, que 
podem incluir:
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– o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10,º-A;
– a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos 
pelos sectores ou subsectores 
determinados de acordo com o 
estabelecido no artigo 10.º-A.
Quando da análise das medidas 
adequadas a tomar, serão também tidos 
em consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções 
das emissões globais da magnitude 
necessária para lutar de forma eficaz 
contra as alterações climáticas, que sejam 
passíveis de monitorização e verificação e 
estejam sujeitas a disposições obrigatórias 
de controlo do cumprimento."

Justificação

A maior parte das dificuldades será resolvida com o sistema de parâmetros de referência. 
Face ao incessante aumento dos preços da energia, os parâmetros de referência contribuem 
também para apoiar o investimento em tecnologias mais eficientes, o que constitui uma nova 
vantagem competitiva.

Alteração 22
Petru Filip, Markus Pieper

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve publicar e 
apresentar à Comissão, até 30 de Setembro 
de 2011, a lista de instalações abrangidas 
pela presente directiva no seu território e 
de eventuais atribuições a título gratuito a 
cada instalação no seu território calculadas 
em conformidade com as regras referidas 
no n.º 1 do artigo 10.º-A.

1. Cada Estado-Membro deve publicar e 
apresentar à Comissão, até 30 de Setembro 
de 2011, a lista de instalações abrangidas 
pela presente directiva no seu território e 
de eventuais atribuições a título gratuito a 
cada instalação no seu território calculadas 
em conformidade com as regras referidas 
no n.º 2 do artigo 10.º-A.
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Justificação

Esta adaptação é necessária para a adopção do sistema de parâmetros de referência.

Alteração 23

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros e a Comissão 
velarão por que seja comunicada às 
autoridades regionais informação 
relevante sobre as instalações na sua 
zona, para que possam avaliar os efeitos 
das contribuições do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional e do Fundo de 
Coesão para ajudar as empresas que 
exploram as instalações a abandonar a 
tecnologia que utilizam para dar 
preferência a fontes de energia não 
poluentes ou renováveis.
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