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ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional 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 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Conselho Europeu assumiu um 
compromisso firme de redução, até 2020, 
das emissões gerais de gases com efeito de 
estufa da Comunidade de pelo menos 20% 
em relação aos níveis de 1990 e de 30% se 
os outros países desenvolvidos se 
comprometerem a garantir reduções de 
emissões comparáveis e se países em 
desenvolvimento economicamente mais 
avançados contribuírem de forma 
adequada, de acordo com as suas 
responsabilidades e capacidades. Até 2050, 
as emissões globais de gases com efeito de 
estufa deverão ser reduzidas para valores, 
no mínimo, 50% inferiores aos seus níveis 
de 1990. Todos os sectores da economia 
deverão contribuir para estas reduções de 
emissões.

(3) O Conselho Europeu assumiu um 
compromisso firme de redução, até 2020, 
das emissões gerais de gases com efeito de 
estufa da Comunidade de pelo menos 20% 
em relação aos níveis de 1990 e de 30% se 
os outros países desenvolvidos se 
comprometerem a garantir reduções de 
emissões comparáveis e se países em 
desenvolvimento economicamente mais 
avançados contribuírem de forma 
adequada, de acordo com as suas 
responsabilidades e capacidades. Este 
ambicioso contributo da UE, 
conjuntamente com o sistema de comércio 
de emissões, é contudo susceptível, no 
contexto internacional, de ter um peso 
considerável sobre a economia europeia. 
Até 2050, as emissões globais de gases 
com efeito de estufa deverão ser reduzidas 
para valores, no mínimo, 50% inferiores 
aos seus níveis de 1990. Todos os sectores 
da economia deverão contribuir para estas 
reduções de emissões, incluindo a aviação 
e os transportes marítimos internacionais.

Justificação

As empresas europeias têm que competir à escala internacional e os objectivos de redução 
das emissões de CO2 significam para elas uma carga bastante pesada. É um desafio que têm 
que enfrentar para alcançar os objectivos do Processo de Lisboa.
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Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Quando a Comunidade e países 
terceiros celebrarem um acordo 
internacional no âmbito do qual serão 
tomadas medidas globais adequadas para o 
período posterior a 2012, deverá ser 
prestado um apoio considerável a créditos 
resultantes de reduções de emissões 
realizadas nesses países. Enquanto se 
aguarda a celebração desse acordo, deverá 
todavia ser garantida uma maior segurança 
quanto à continuação da utilização de 
créditos gerados fora da Comunidade. 

(6) Quando a Comunidade e países 
terceiros celebrarem um acordo 
internacional no âmbito do qual serão 
tomadas medidas globais para o período 
posterior a 2012, deverá ser prestado um 
apoio considerável a créditos resultantes de 
reduções de emissões realizadas nesses 
países. Enquanto se aguarda a celebração 
desse acordo, deverá todavia ser garantida 
uma maior segurança quanto à continuação 
da utilização de créditos gerados fora da 
Comunidade. 

Justificação

A directiva deve constituir para todos os participantes um quadro vinculativo para a 
concessão de créditos resultantes de reduções de emissões.   

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 

(15) As receitas provenientes dos leilões 
de direitos de emissão devem contribuir 
para financiar os esforços consideráveis 
desenvolvidos na luta contra as alterações 
climáticas e na adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis. A título de exemplo, podem 
ser utilizadas 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% 
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dar 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.

de energias renováveis até 2020, para dar 
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. Os Estados-
Membros devem decidir sobre a
atribuição dos proventos do leilão a 
medidas pontuais, em função das suas 
necessidades. 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

Começando por reconhecer que a política ambiental é uma competência partilhada, deve 
caber aos Estados-Membros decidir sobre a repartição das receitas provenientes dos leilões 
dos direitos por cada actividade desenvolvida para fazer face às alterações climáticas.
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Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) É realista supor que o acordo 
internacional Quioto II se traduzirá em 
obrigações diferenciadas para os países 
industrializados e os países emergentes 
("tratamento comum mas diferenciado"). 
A Comunidade deve portanto enfrentar o 
desafio que consiste em contribuir 
eficazmente para limitar as emissões de 
CO 2. O acordo poderia levar a 
comunidade internacional a aceitar um 
aumento das emissões de CO 2 em certos 
países emergentes. A Comunidade deveria 
portanto tomar em consideração as 
distorções da concorrência que poderiam 
resultar. A "fuga de carbono" não 
provém somente de um incumprimento do 
acordo internacional, mas igualmente do 
facto de este último prever obrigações 
diferenciadas. Acordos e parâmetros de 
referência sectoriais poderiam resolver 
este problema.

Justificação

Pode pensar-se que as economias emergentes só aderirão a um acordo internacional se lhes 
forem concedidas margens mais amplas para o desenvolvimento industrial. As disparidades 
resultantes nos requisitos de redução de CO2 originarão distorções da concorrência e a 
Comunidade terá de enfrentar o problema de como responder à deslocalização de 
actividades produtivas para lugares em que os requisitos sobre CO2 são menos estritos. 

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade e 
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(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.

parâmetros de referência sectoriais, a fim 
de reduzir ao mínimo as distorções da 
concorrência na Comunidade e ter em 
conta a concorrência internacional. Essas 
regras e parâmetros de referência 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, da co-
geração 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, com 
excepção da electricidade produzida para 
o seu próprio consumo a partir de gases 
residuais procedentes de processos de 
produção industrial. As licenças de 
emissão que, em 2020, se mantenham em 
reserva para os novos operadores deverão 
ser levadas a leilão. A Comissão deve 
consultar os sectores interessados para o 
estabelecimento dos parâmetros de 
referência.

Justificação

Enquanto não for alcançado um acordo internacional passível de quantificação e verificação, 
a Comissão deve autorizar a atribuição de licenças a título gratuito às indústrias em risco de 
fuga de carbono, não só mediante regras harmonizadas a nível da Comunidade, mas também, 
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e sobretudo, através de parâmetros de referência debatidos com as partes interessadas.

A co-geração é um processo de produção de energia eficiente, pelo que não deve ser incluído. 

Os resíduos de gases resultantes dos processos de produção têm de ser utilizados 
imediatamente após terem sido gerados. Para garantir a sua recuperação é necessário 
permitir a máxima flexibilidade. A sua utilização para a produção de electricidade contribui 
para preservar os recursos e reduzir as emissões de CO2. A electricidade produzida nestas 
circunstâncias especiais deve ser excluída da venda em leilão.

No sistema económico global, as empresas europeias terão de competir com empresas de 
países terceiros sujeitas a condições quadro diferentes. As distorções da concorrência 
derivadas de requisitos menos estritos em matéria de CO2 em países terceiros aumentam o 
perigo da deslocalização de actividades de produção.  A situação internacional deve portanto 
ser tida em conta quando se pretender contribuir eficazmente para a protecção do clima.

Alteração 6

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 

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso e/ou de acordos internacionais
sectoriais que permitam 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, 
verificar-se-á 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 
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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 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão. 

carbono, a Comunidade atribuirá licenças 
de emissão a título totalmente gratuito a 
sectores com utilização intensiva de 
energia. 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 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

Justificação

Se a Comunidade pretende contribuir eficazmente para a protecção do clima, deve tentar 
prevenir eficazmente as deslocalizações da produção para países terceiros sujeitos a 
restrições menos estritas em matéria de emissões de CO2. São nomeadamente os sectores e 
subsectores com utilização intensiva de energia que, devido à pressão da concorrência 
internacional, não podem fazer repercutir nos seus produtos o aumento dos custos. É por 
essa razão que os sobrecustos provocados pelo sistema de comércio de emissões podem levar 
a deslocalizações da produção susceptíveis de ter repercussões negativas nas taxas de 
emissões à escala mundial. Afigura-se pois necessário minimizar os sobrecustos atribuindo 
licenças gratuitas de modo sustentado.

É importante procurar não só alcançar um acordo internacional global, mas também 
acordos internacionais sectoriais, em particular com economias emergentes como a China e 
a Índia.

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19 – A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Se não se chegar a um acordo 
internacional sobre a limitação do 
aquecimento do planeta, a Comunidade 
deve empenhar-se em celebrar acordos 
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bilaterais e multilaterais com os maiores 
emissores de gases de efeito de estufa. 
Qualquer que seja o resultado das 
negociações em curso, a Comunidade 
deveria desempenhar um papel de 
primeiro plano na criação de uma 
Organização Mundial do Ambiente, 
integrando as disposições internacionais 
já oficialmente adoptadas no plano 
ambiental, assim como mecanismos 
jurisdicionais eficazes.

Justificação

É necessário admitir a eventualidade de um fracasso das negociações em curso para o 
período pós Quioto e encontrar soluções duradouras e eficazes.

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 

(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 de 
avaliação da situação, acompanhado das 
propostas adequadas, que dirá respeito a 
todos os sectores da indústria, com uma 
referência particular aos sectores grandes 
consumidores de energia ou aos 
subsectores comprovadamente expostos 
ao risco de fuga de carbono. A 
identificação destes sectores e subsectores 
e os critérios para esse efeito deveriam ser 
estabelecidos, após consulta dos parceiros 
sociais e das partes interessadas, numa 
proposta dirigida ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho. Essa proposta deve ter em 
conta a eventual impossibilidade de 
chegar a um acordo internacional 
prevendo reduções obrigatórias e 
eventuais alternativas a acordos 
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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 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.

internacionais. 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 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. A Comissão deve 
controlar os efeitos potenciais em matéria 
de competitividade e emprego para os 
produtores europeus que utilizam estes 
produtos como factores de produção no 
seu processo de produção. 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

O relatório de avaliação da situação e as soluções propostas para as situações de exposição 
a um risco importante de fuga de carbono devem aplicar-se a todos os sectores da indústria, 
com atenção particular para os grandes consumidores de energia, dada a incerteza jurídica 
do conceito "intensidade de energia".

Os critérios para a identificação e a classificação dos sectores afectados pela fuga de 
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carbono devem definidos em data anterior à proposta pela Comissão para proporcionar 
previsibilidade às indústrias afectadas; devem ser tidos em conta os efeitos directos e 
indirectos nos produtores estabelecidos na UE.

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A atribuição de quotas 100% 
gratuitas torna obsoleta a inclusão das 
importações no sistema de comércio de 
emissões. Tal garantiria a conformidade 
com as obrigações contraídas no âmbito 
da OMC e implicaria igualmente que os 
países terceiros não adoptarão medidas 
proteccionistas desta natureza. Ao mesmo 
tempo, contribuiria para melhorar o clima 
de negociação e favoreceria a aceitação 
de mecanismos eficazes da UE para a 
redução do CO 2.

Justificação

A Comunidade deve, no quadro da OMC, garantir um acesso não discriminatório aos seus 
mercados. A atribuição de licenças 100 % gratuitas a sectores com utilização intensiva de 
energia torna obsoleta qualquer inclusão discriminatória das importações e previne, ao 
mesmo tempo, os riscos de eventuais medidas proteccionistas por parte de países terceiros. O 
objectivo que consiste em instaurar um sistema de comércio de emissões tão vasto quanto 
possível, à escala mundial, apenas poderá ser alcançado se os parceiros das negociações 
estiverem convencidos de que a Comunidade não persegue, através da criação desse sistema, 
nenhum fim proteccionista.  

Alteração 10

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de assegurar condições de 
concorrência equitativas na Comunidade, 
deverá ser harmonizada a utilização de 
créditos para reduções das emissões fora 

(21) A fim de assegurar condições de 
concorrência equitativas na Comunidade, 
deverá ser harmonizada a utilização de 
créditos para reduções das emissões fora da 
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da Comunidade a utilizar por operadores 
no âmbito do regime comunitário. O 
Protocolo de Quioto à CQNUAC 
estabelece objectivos de emissão 
quantificados para os países desenvolvidos 
relativamente ao período de 2008 a 2012 e 
prevê a criação de Reduções Certificadas 
de Emissões (RCE) e de Unidades de 
Redução de Emissões (URE) de projectos 
no âmbito do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) e da 
Implementação Conjunta (IC), 
respectivamente, e a sua utilização por 
países desenvolvidos para satisfazer parte 
destes objectivos. Embora o quadro de 
Quioto não permita a criação de URE a 
partir de 2013 sem a definição de novos 
objectivos de emissão quantificados para 
os países de acolhimento, podem 
eventualmente continuar a ser gerados 
créditos MDL. Deverá ser prevista a 
utilização adicional de Reduções 
Certificadas de Emissões (RCE) e de 
Unidades de Redução de Emissões (URE), 
uma vez assinado um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, de países 
Partes nesse acordo. Na ausência desse 
acordo, a permissão da continuação da 
utilização das RCE e URE poria em 
causa esse incentivo e dificultaria ainda 
mais a realização dos objectivos da 
Comunidade no que diz respeito ao 
aumento da utilização de energias 
renováveis. A utilização de RCE e URE 
deverá ser coerente com o objectivo fixado 
pela Comunidade de produção de 20% de 
energia a partir de fontes renováveis até 
2020 e de promoção da eficiência 
energética, da inovação e do 
desenvolvimento tecnológico. Quando 
consentânea com a realização destes 
objectivos, deverá ser prevista a 
possibilidade de celebrar acordos com 
países terceiros a fim de proporcionar 
incentivos para reduções das emissões 
nesses países que permitam reais reduções 
adicionais de emissões de gases com efeito 
de estufa, incentivando simultaneamente a 

Comunidade a utilizar por operadores no 
âmbito do regime comunitário. O 
Protocolo de Quioto à CQNUAC 
estabelece objectivos de emissão 
quantificados para os países desenvolvidos 
relativamente ao período de 2008 a 2012 e 
prevê a criação de Reduções Certificadas 
de Emissões (RCE) e de Unidades de 
Redução de Emissões (URE) de projectos 
no âmbito do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) e da 
Implementação Conjunta (IC), 
respectivamente, e a sua utilização por 
países desenvolvidos para satisfazer parte 
destes objectivos. Embora o quadro de 
Quioto não permita a criação de URE a 
partir de 2013 sem a definição de novos 
objectivos de emissão quantificados para 
os países de acolhimento, podem 
eventualmente continuar a ser gerados 
créditos MDL. Deverá ser prevista a 
utilização de Reduções Certificadas de 
Emissões (RCE) e de Unidades de 
Redução de Emissões (URE), mesmo antes 
de assinado um acordo internacional sobre 
alterações climáticas. A utilização de RCE 
e URE deverá ser coerente com o objectivo 
fixado pela Comunidade de produção de 
20% de energia a partir de fontes 
renováveis até 2020 e de promoção da 
eficiência energética, da inovação e do 
desenvolvimento tecnológico. Quando 
consentânea com a realização destes 
objectivos, deverá ser prevista a 
possibilidade de celebrar acordos com 
países terceiros a fim de proporcionar 
incentivos para reduções das emissões
nesses países que permitam reais reduções 
adicionais de emissões de gases com efeito 
de estufa, incentivando simultaneamente a 
inovação por parte das empresas 
estabelecidas na Comunidade e o 
desenvolvimento tecnológico em países 
terceiros. Esses acordos podem ser 
ratificados por mais de um país. Após 
conclusão pela Comunidade de um acordo 
internacional satisfatório, o acesso a 
créditos de projectos em países terceiros 
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inovação por parte das empresas 
estabelecidas na Comunidade e o 
desenvolvimento tecnológico em países 
terceiros. Esses acordos podem ser 
ratificados por mais de um país. Após 
conclusão pela Comunidade de um acordo 
internacional satisfatório, o acesso a 
créditos de projectos em países terceiros 
deverá ser aumentado em simultâneo com 
o aumento do nível de reduções das 
emissões a atingir através do regime 
comunitário.

deverá ser aumentado em simultâneo com 
o aumento do nível de reduções das 
emissões a atingir através do regime 
comunitário. Contudo, nenhum crédito 
será posto à disposição em relação com 
projectos MDL e IC em sectores expostos 
ao risco de fuga de carbono. 

Justificação

As medidas MDL prestam um contributo eficaz para a protecção do clima nos países em 
desenvolvimento. A participação dos países menos desenvolvidos em tais projectos é, por 
conseguinte, em todos os casos, desejável, visando a consecução dos objectivos globais de 
CO2.  Assim sendo, cumpre assegurar uma participação dos países em desenvolvimento tão 
ampla quanto possível, não devendo aquela restringir-se ao círculo das eventuais partes 
contratantes num acordo internacional. A participação em medidas MDL pode facilitar aos 
Estados a adesão a um acordo internacional sobre a protecção do clima.

Os sectores expostos ao risco de fuga de carbono não devem ser ameaçados pela 
concorrência externa através de créditos MDL e IC.

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os países menos desenvolvidos são 
especialmente vulneráveis aos efeitos das 
alterações climáticas e são responsáveis 
apenas por um nível muito baixo de 
emissões de gases com efeito de estufa. Por 
conseguinte, deverá ser dada especial 
prioridade às necessidades dos países 
menos desenvolvidos quando as receitas 
geradas pelos leilões forem utilizadas para 
facilitar a adaptação dos países em 
desenvolvimento aos impactos das 

(24) Os países menos desenvolvidos são 
especialmente vulneráveis aos efeitos das 
alterações climáticas e são responsáveis 
apenas por um nível muito baixo de 
emissões de gases com efeito de estufa. Por 
conseguinte, deverá ser dada especial 
prioridade às necessidades dos países 
menos desenvolvidos quando as receitas 
geradas pelos leilões forem utilizadas para 
facilitar a adaptação dos países em 
desenvolvimento aos impactos das 
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alterações climáticas. Tendo em conta o 
número muito reduzido de projectos MDL 
estabelecidos nesses países, é oportuno 
proporcionar segurança quanto à aceitação 
de créditos de projectos iniciados nesses 
países depois de 2012, mesmo na ausência 
de um acordo internacional. Este direito 
deverá aplicar-se aos países menos 
desenvolvidos até 2020, desde que estes 
tenham até essa data ratificado um 
acordo global sobre alterações climáticas 
ou um acordo bilateral ou multilateral 
com a Comunidade.

alterações climáticas. Tendo em conta o 
número muito reduzido de projectos MDL 
estabelecidos nesses países, é oportuno 
proporcionar segurança quanto à aceitação 
de créditos de projectos iniciados nesses 
países depois de 2012, mesmo na ausência 
de um acordo internacional. Este direito 
deverá aplicar-se aos países menos 
desenvolvidos até 2020.

Justificação

As medidas MDL prestam um contributo eficaz para a protecção do clima nos países em 
desenvolvimento. A participação dos países menos desenvolvidos em tais projectos é, por 
conseguinte, em todos os casos, desejável, visando a consecução dos objectivos globais de 
CO2. Assim sendo, cumpre assegurar uma participação dos países em desenvolvimento tão 
ampla quanto possível, não devendo aquela restringir-se ao círculo das eventuais partes 
contratantes num acordo internacional. A participação em medidas MDL pode facilitar aos 
Estados a adesão a um acordo internacional sobre a protecção do clima.

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1-A
A Comissão apresenta um relatório anual 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre a instauração e o funcionamento do 
Regime de Comércio de Licenças de 
Emissão da UE (RCLE UE) revisto. O 
primeiro relatório deste tipo será 
apresentado um ano após a adopção da 
presente directiva.

Justificação

Este procedimento é extremamente complexo e requer controlo e avaliação interinstitucionais 
permanentes.

Alteração 13
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) "Novo operador", qualquer instalação 
que desenvolva uma ou mais das 
actividades indicadas no anexo I e que 
tenha obtido um título de emissão de gases 
com efeito de estufa na sequência da 
apresentação à Comissão da lista referida 
no n.º 1 do artigo 11.°;

(h) “h) "Novo operador", qualquer 
instalação que desenvolva uma ou mais das 
actividades indicadas no anexo I e que 
tenha obtido um título de emissão de gases 
com efeito de estufa ou uma actualização 
da licença de emissão de gases com efeito 
de estufa por força de uma mudança na 
natureza ou no funcionamento, ou de 
uma aumento significativo da capacidade, 
na sequência da apresentação à Comissão 
da lista referida no n.º 1 do artigo 11.°;”

Justificação

De acordo com a proposta actual da Comissão, os aumentos de capacidade já não são 
tratados como novos operadores. A diferença consiste em que se concederão créditos de 
emissões de GEE apenas a novas instalações e que no caso dos aumentos de capacidade 
apenas haverá como opção a venda em leilão. A proposta da Comissão põe em causa o
equilíbrio entre as novas instalações e o aumento das capacidades, abordagem que não é a 
mais eficaz, pois corre o risco de prejudicar a inovação dos processos actuais.

Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – parágrafo c – alínea u-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

[(u-A)] As operações de valorização, tal 
como definidas no Anexo II B da 
Directiva 91/156/CEE do Conselho de 18 
de Março de 1991 que altera a Directiva 
75/442/CEE relativa aos resíduos, são 
excluídas da definição da "instalação de 
combustão". 
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Justificação

Um dos objectivos do pacote relativo ao clima é a promoção da reciclagem, pelo que não faz 
sentido incluir as operações de reciclagem num regime que as penalizará.

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10  n.º 3  parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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 
seguinte fins:

3. As receitas geradas com a venda em 
leilão das licenças de emissão referidas no 
n.º 2 serão utilizadas para os seguinte fins:

Justificação

Face à gravidade e urgência do problema, a totalidade das receitas procedentes da venda em 
leilão das licenças deveria destinar-se a medidas vocacionadas para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa, desenvolver energias renováveis, combater a desflorestação, 
prestar assistência aos países em desenvolvimento no contexto da adaptação às alterações 
climáticas e ajudar as famílias que auferem baixos rendimentos a melhorarem a sua própria 
eficiência energética.

Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Cobertura das despesas administrativas 
de gestão do regime comunitário.

(g) Cobertura das despesas administrativas 
até 10% das receitas geradas.

Justificação

A Comissão propõe que apenas 20% das receitas geradas com a venda em leilão das licenças 
de emissão sejam utilizadas para combater as alterações climáticas, o que é obviamente 
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insuficiente, em particular se estiverem incluídas as despesas administrativas.  A cobertura 
dos défices orçamentais nacionais não deve constituir um incentivo para a venda em leilão.

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10  n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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.

4. Os Estados-Membros devem decidir, em 
função das suas necessidades, sobre as 
quotas de repartição dos produtos da 
venda em leilão que serão afectados às 
acções pontuais e incluir informação sobre 
a utilização das receitas para cada um 
destes fins e sobre a afectação geográfica 
das receitas nos seus relatórios 
apresentados ao abrigo da Decisão n.º
280/2004/CE, colocando a tónica nas 
questões relativas ao mercado interno, 
ajudas de Estado e concorrência.

A Comissão apresenta todos os anos um 
relatório ao Parlamento Europeu sobre a 
utilização das receitas, colocando a tónica 
nas questões relativas ao mercado 
interno, às ajudas de Estado e à 
concorrência. 

Justificação

Este procedimento é extremamente complexo e requer controlo e avaliação interinstitucionais 
permanentes. Importante se afigura promover a transparência, diligenciar no sentido de que 
seja possível verificar o respeito da obrigação visada no n.º 3-A do artigo 10.º e garantir que, 
no seu todo, o esforço da UE seja repartido de modo eficaz. Começando por reconhecer que 
a política ambiental é uma competência partilhada, deve caber aos Estados-Membros decidir 
sobre a repartição das receitas provenientes dos leilões dos direitos por cada actividade 
desenvolvida para fazer face às alterações climáticas.

Alteração 18
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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 em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

5. O mais tardar até 31 de Dezembro de
2009, a Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório de avaliação do calendário, 
administração e outros aspectos dos leilões,
incluindo, caso necessário, uma proposta 
de directiva. Esta proposta terá por 
objectivo assegurar que os leilões se 
processem de uma forma aberta, 
transparente e não discriminatória, 
reduzindo ao mínimo a possibilidade de 
especulação. 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 ou os objectivos 
ligados às alterações climáticas que 
justificam a sua adopção. Por 
conseguinte, a proposta será 
suficientemente detalhada no que diz 
respeito, nomeadamente, ao calendário e 
à frequência dos leilões em todos os 
Estados-Membros, e adequadamente 
enquadrada, para ter em conta o impacto 
provável do leilão, nomeadamente no que 
se refere a:
– os movimentos especulativos,
– os efeitos transfronteiriços sobre a 
concorrência,
– os efeitos entre sectores,
– a competitividade das empresas e da 
indústria europeia, mais particularmente 
as pequenas e médias empresas,
– a pressão inflacionista, e
– o impacto socioeconómico.
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O funcionamento prático dos leilões é 
uma componente essencial da proposta 
revista do RCLE UE e é por conseguinte 
objecto do processo de co-decisão.

Justificação

A Comissão propõe que um elemento de importância capital do regime de comércio de 
licenças de emissão (RCLE) alargado seja tratado no âmbito da comitologia. É fundamental 
que a Comissão apresente uma proposta de co-decisão.

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

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].

Suprimido

Justificação

A Comissão propõe que um elemento de importância capital do regime de comércio de 
licenças de emissão (RCLE) alargado seja tratado no âmbito da comitologia. É fundamental 
que a Comissão apresente uma proposta de co-decisão.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

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 

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem assegurar que a atribuição se 
processe de uma forma que incentive 
técnicas eficientes em termos energéticos e 
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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.

de emissões de gases com efeito de estufa e 
reduções das emissões, ao utilizar 
parâmetros de referência sectoriais e ao 
tomar em consideração as mais eficientes 
técnicas, substitutos, processos de 
produção alternativos, utilização da 
biomassa, co-geração e a 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, com excepção da 
electricidade produzida a partir de gases 
residuais procedentes de processos de 
produção industriais para o consumo 
próprio do empresário desses processos de 
produção, caso em que a atribuição de 
quotas a este empresário é realizada em 
conformidade com os parâmetros 
sectoriais adoptados para esses processos 
de produção.
A Comissão deve certificar-se de que não 
serão repercutidos no consumidor final 
custos desnecessários.

Justificação

A utilização de gases residuais de processos de produção para a geração de electricidade 
contribui para a conservação dos recursos e a redução das emissões de CO2. A electricidade 
produzida nestas circunstâncias especiais deve estar excluída de leilões e incluída na mesma 
metodologia de atribuição de licenças aplicada às instalações respectivas do produtor destes 
gases. Tal corresponde ao principal conteúdo do ponto 92 da Comunicação da Comissão 
COM (2008) 830.

O sector da produção de electricidade não pode ser isentado da participação nos esforços em 
prol do clima mediante uma repercussão dos custos generalizada.

Alteração 21

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 3
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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. A atribuição a título gratuito será
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, com base em 
parâmetros de referência comunitários 
uniformes, a fim de garantir o tratamento 
equitativo face a outros produtores de 
calor. Esses parâmetros de referência são 
adoptados e controlados no âmbito de um 
procedimento harmonizado.  

Justificação

A produção de electricidade em centrais de co-geração constitui a forma mais eficiente de 
produção de energia. Importa, pois, assegurar a respectiva promoção mesmo após 2013.  A 
atribuição a título gratuito de licenças de emissão contribuirá para lograr esse objectivo.  

Alteração 22

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.

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade de novos 
operadores, com excepção da electricidade 
produzida a partir de gases residuais 
procedentes de processos de produção 
industriais para o consumo próprio do 
empresário desses processos de produção, 
caso em que a atribuição de quotas a este 
empresário é realizada em conformidade 
com os parâmetros sectoriais adoptados 
para esses processos de produção.
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Justificação

A utilização de gases residuais de processos de produção para a geração de electricidade 
contribui para a conservação dos recursos e a redução das emissões de CO2. A electricidade 
produzida nestas circunstâncias especiais deve estar excluída de leilões e incluída na mesma 
metodologia de atribuição de licenças aplicada às instalações respectivas do produtor destes 
gases. Tal corresponde ao principal conteúdo do ponto 92 da Comunicação da Comissão 
COM (2008) 830.

Alteração 23

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.

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 corresponder à 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1, tendo 
em conta, se for caso disso, o resultado 
das negociações internacionais, e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até à eliminação total de 
atribuições a título gratuito em 2020.

Justificação

O tratamento que a Comissão propõe para as indústrias estabelecidas na UE com utilização 
intensiva de energia e vulneráveis à fuga de carbono depende do resultado das negociações 
internacionais. A Comissão deverá determinar, para além das próprias indústrias, objectivos 
aceitáveis para a redução das emissões de GEE a nível da UE que permitam a obtenção de 
reduções passíveis de quantificação e verificação efectivas tanto na UE como no exterior.

Alteração 24

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

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.

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

Justificação

As decisões relativas aos sectores considerados vulneráveis à fuga de carbono e às acções 
pertinentes devem ser tomadas quanto antes. Uma reavaliação de 3 em 3 anos dos sectores 
afectados conduzirá desnecessariamente a uma incerteza que é prejudicial ao investimento.

Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.].

Suprimido

Justificação

Este procedimento é extremamente complexo e requer controlo e avaliação interinstitucionais 
permanentes.

Alteração 26

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todos os anos, e com base em novas 
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informações sobre os mercados, qualquer 
sector não abrangido pelo Anexo I poderá 
solicitar à Comissão uma reavaliação da 
sua vulnerabilidade às fugas de carbono.

Alteração 27

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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:

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 através do preço dos 
produtos sem uma perda significativa da 
sua posição concorrencial internacional, 
tomando em consideração os seguintes 
aspectos:

Alteração 28

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Estrutura do mercado, mercado 
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional;

(c) Estrutura do mercado actual e 
planeada, mercado geográfico e de 
produtos em causa, emprego e relevância 
económica, exposição dos sectores à 
concorrência internacional, tendo em conta 
o custo dos transportes;

Alteração 29
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9 – parágrafo 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) as incidências directas e indirectas 
do aumento previsto dos preços da 
energia e de certas matérias-primas
devido à política relativa ao clima;

Alteração 30

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9 – parágrafo 3 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) os efeitos sociais colaterais que 
resultam do facto de os custos serem 
repercutidos no consumidor final.

Alteração 31

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 9 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
da perda de vendas decorrentes do aumento 
do preço do carbono ou o impacto na 
rentabilidade das instalações em causa.

Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
da perda de vendas decorrentes do aumento 
do preço do carbono ou o impacto na 
rentabilidade dos sectores ou subsectores 
em causa. 

Justificação

Ao longo da sua proposta, a Comissão refere os sectores e subsectores vulneráveis à fuga de 
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carbono, pelo que faz sentido manter a mesma terminologia para não suscitar confusão.

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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:

O mais tardar em Janeiro de 2010, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que o acordo resultante satisfaça os 
critérios referidos no Anexo I-A (novo),
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho uma proposta relativa aos 
sectores e aos subsectores a considerar 
como apresentando um risco de fuga de 
carbono. Estes sectores ou subsectores 
são identificados em consulta com os 
parceiros sociais, os interessados e o 
Parlamento Europeu, tendo em conta a 
eventual impossibilidade de alcançar um 
acordo internacional contendo reduções 
obrigatórias.

Justificação
É necessário avançar os prazos para permitir previsibilidade às indústrias afectadas pela 
fuga de carbono.

Um eventual acordo internacional deve ser passível de quantificação e verificação e prever 
reduções de emissões equivalentes, tal como propõe a Comissão.

O Parlamento Europeu e o Conselho devem ser informados e manifestar o seu acordo sobre 
a proposta da Comissão e a identificação dos sectores e subsectores em risco de fuga de 
carbono deve ser feita em consulta com as partes interessadas.

Alteração 33

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Aquando da análise das medidas adequadas 
a tomar para os sectores referidos no anexo 
2-A-A, serão também tidos em 
consideração quaisquer 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.

Aquando da análise das medidas adequadas 
a tomar para os sectores referidos no anexo 
2-A-A, bem como dos sectores ou 
subsectores identificados como expostos a 
um risco importante de fuga de carbono, 
em conformidade com o artigo 10.º-A, n.ºs 
8 e 9 da presente directiva, serão decisivos 
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.

Alteração 34

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma instalação que cesse a sua actividade 
não deve receber mais licenças de emissão 
a título gratuito.

Uma instalação que cesse a sua actividade 
não deve receber mais licenças de emissão 
a título gratuito e deve devolver às 
autoridades competentes quaisquer 
licenças remanescentes, ou montante 
equivalente. A Comissão deve assegurar-
se de que a aplicação nacional e as regras 
em matéria de auxílios estatais e de 
concorrência são aplicadas 
rigorosamente, nomeadamente para evitar 
os abusos de posição dominante. Para o 
efeito, a Comissão publicará, de três em 
três meses, o preço dos produtos 
energéticos no consumidor final 
discriminados por empresa, sector e 
Estado-Membro. A componente RCLE 
UE que entra no preço ao consumidor 
final deve figurar em separado na 
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publicação dos preços pela Comissão.

Justificação

Uma instalação que cesse a sua actividade e tenha recebido licenças de emissão gratuitas 
não poderá vender as licenças remanescentes no mercado, devendo, pelo contrário, devolvê-
las ao Estado-Membro, evitando-se assim todo e qualquer abuso do regime. 

A Comissão deve igualmente garantir que os auxílios estatais e as regras da concorrência 
são rigorosamente aplicadas e controladas.

Todas as partes interessadas (do sector industrial ao consumidor final) exigirão uma 
transparência dos preços permanente para evitar distorções do mercado, pelo que a 
Comissão deve publicar regularmente os preços dos produtos energéticos no consumidor 
final.

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

1. Até à entrada em vigor de um futuro 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas, e antes da aplicação dos n.°s 3 e 
4 do artigo 28.°, são aplicáveis os n.ºs 2 a 7 
do presente artigo.

1. Até à entrada em vigor de um futuro 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas ou de qualquer acordo 
internacional sectorial, e antes da 
aplicação dos n.°s 3 e 4 do artigo 28.°, são 
aplicáveis os n.ºs 2 a 7 do presente artigo. 
Os créditos MDL e IC de projectos em 
sectores expostos a fugas de carbono 
serão, contudo, excluídos dessa aplicação.

Justificação

É importante procurar não só alcançar um acordo internacional global, mas também 
acordos internacionais sectoriais, em particular com economias emergentes como a China e 
a Índia, a fim de alcançar reduções de emissões passíveis de quantificação e verificação.

Os sectores expostos ao risco de fuga de carbono não devem ser ameaçados pela 
concorrência externa através de créditos MDL e IC.

Alteração 36
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Uma vez obtido um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, apenas devem 
ser aceites no regime comunitário as RCE 
de países terceiros que ratificaram esse 
acordo.

7. Uma vez obtido um acordo internacional 
ou acordos internacionais sectoriais sobre 
alterações climáticas, apenas devem ser 
aceites no regime comunitário as RCE de 
países terceiros que ratificaram esse 
acordo.

Justificação

É importante procurar não só alcançar um acordo internacional global, mas também 
acordos internacionais sectoriais, em particular com economias emergentes como a China e 
a Índia.

Alteração 37

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 10
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-B

Texto da Comissão Alteração

A Comunidade e os seus Estados-Membros 
apenas devem autorizar actividades de 
projecto em que todos os participantes nos 
projectos tenham sede num país que 
celebrou o acordo internacional referente a 
esses projectos ou num país ou entidade 
subfederal ou regional que esteja ligado ao 
regime comunitário nos termos do artigo 
25.°.

A Comunidade e os seus Estados-Membros 
apenas devem autorizar actividades de 
projecto em que todos os participantes nos 
projectos tenham sede num país que 
celebrou o acordo internacional referente a 
esses projectos ou num país ou entidade 
subfederal ou regional que esteja ligado ao 
regime comunitário nos termos do artigo 
25.°. Os créditos MDL e IC de projectos 
em sectores expostos à fuga de carbono 
serão excluídos.

Justificação

Os sectores expostos ao risco de fuga de carbono não devem ser ameaçados pela 
concorrência externa através de créditos MDL e IC.
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Alteração 38

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 12
Directiva 2003/87/CE
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve adoptar um 
regulamento relativo à monitorização e 
comunicação de informações relativas a 
emissões e, quando relevante, a dados de 
actividade, das actividades enumeradas no 
anexo I, que se deve basear nos princípios 
de monitorização e comunicação de 
informações estabelecidos no anexo IV e 
especificar o potencial de aquecimento 
global de cada gás com efeito de estufa nos 
requisitos de monitorização e comunicação 
de informações relativas a esse gás.

1. O mais tardar em 31 de Dezembro de 
2011, a Comissão deve adoptar um 
regulamento relativo à monitorização e 
comunicação de informações relativas a 
emissões e, quando relevante, a dados de 
actividade, das actividades enumeradas no 
anexo I, que se deve basear nos princípios 
de monitorização e comunicação de 
informações estabelecidos no anexo IV e 
especificar o potencial de aquecimento 
global de cada gás com efeito de estufa nos 
requisitos de monitorização e comunicação 
de informações relativas a esse gás.

Justificação

É necessário fixar uma data para dotar o regime de previsibilidade.

Alteração 39

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 12
Directiva 2003/87/CE
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O regulamento pode ter em conta os 
dados científicos disponíveis mais exactos 
e actualizados, nomeadamente do Painel 
Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (IPCC), e pode também 
especificar requisitos aplicáveis aos 
operadores relativos à comunicação de 
informações sobre as emissões associadas 
ao fabrico de produtos por indústrias com 
utilização intensiva de energia que podem 
estar sujeitas à concorrência internacional, 

2. O regulamento tem em conta os dados 
científicos disponíveis mais exactos e 
actualizados, nomeadamente do Painel 
Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (IPCC), e especifica também 
requisitos aplicáveis aos operadores 
relativos à comunicação de informações 
sobre as emissões associadas ao fabrico de 
produtos por indústrias com utilização 
intensiva de energia que podem estar 
sujeitas à concorrência internacional, bem 
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bem como à verificação independente 
dessas informações.

como à verificação independente dessas 
informações. O regulamento precisa 
igualmente as exigências de informação 
impostas às instituições financeiras 
comprometidas no comércio de emissões.

Esses requisitos podem incluir a 
comunicação de níveis de emissão relativos 
à produção de electricidade abrangida pelo 
regime comunitário associada ao fabrico 
desses produtos.

Esses requisitos incluem a comunicação de 
níveis de emissão relativos à produção de 
electricidade abrangida pelo regime 
comunitário associada ao fabrico desses 
produtos.

Justificação

As instituições financeiras que participam nas vendas em leilão devem ter um regulamento 
claro.

Alteração 40

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 13
Directiva 2003/87/CE
Artigo 15 – alínea b) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo à verificação dos relatórios de 
emissões e à acreditação dos verificadores, 
estabelecendo condições para a 
acreditação, reconhecimento mútuo e 
retirada da acreditação aos verificadores, 
bem como à supervisão e avaliação pelos 
pares, conforme adequado.

O mais tardar em 30 de Junho de 2010, a
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo à verificação dos relatórios de 
emissões e à acreditação dos verificadores, 
estabelecendo condições para a 
acreditação, reconhecimento mútuo e 
retirada da acreditação aos verificadores, 
bem como à supervisão e avaliação pelos 
pares, conforme adequado.

Justificação

É necessário fixar uma data para que as partes interessadas disponham da necessária 
previsibilidade.

Alteração 41

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 19
Directiva 2003/87/CE
Artigo 24-A – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Para além das inclusões previstas no 
artigo 24.°, a Comissão pode adoptar 
medidas de execução para a concessão de 
licenças de emissão relativas a projectos 
administrados pelos Estados-Membros que 
reduzam as emissões de gases com efeito 
de estufa fora do regime comunitário.

1. Para além das inclusões previstas no 
artigo 24.°, a Comissão pode adoptar 
medidas de execução para a concessão de 
licenças de emissão relativas a projectos 
administrados pelos Estados-Membros que 
reduzam as emissões de gases com efeito 
de estufa fora do regime comunitário. A 
Comissão exclui os créditos MDL e IC de 
projectos em sectores expostos ao risco de 
fuga de carbono.

Justificação

Os sectores expostos ao risco de fuga de carbono não devem ser ameaçados pela 
concorrência externa através de créditos MDL e IC.

Alteração 42

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2003/87/CE
Artigo 27.º

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem excluir do 
regime comunitário instalações de 
combustão com uma potência térmica de 
combustão inferior a 25 MW, com 
emissões comunicadas à autoridade 
competente inferiores a 10 000 toneladas 
de equivalente dióxido de carbono, 
excluindo as emissões da biomassa, em 
cada um dos 3 anos precedentes, e que 
estejam sujeitas a medidas que permitirão 
uma contribuição equivalente para as 
reduções de emissões, caso o Estado-
Membro em causa proceda de modo a 
satisfazer as seguintes condições:

1. Os Estados-Membros podem excluir do 
regime comunitário instalações de 
combustão com uma potência térmica de 
combustão inferior a 50MW, com emissões 
comunicadas à autoridade competente 
inferiores a 25 000 toneladas de 
equivalente dióxido de carbono, excluindo 
as emissões inevitáveis de dióxido de 
carbono que provêm das matérias primas 
e as emissões da biomassa, em cada um 
dos 3 anos precedentes, e que estejam 
sujeitas a medidas que permitirão uma 
contribuição equivalente para as reduções 
de emissões, caso o Estado-Membro em 
causa proceda de modo a satisfazer as 
seguintes condições:

(a) Notificar a Comissão de cada uma 
dessas instalações, especificando as 
medidas equivalentes estabelecidas;

(a) Notificar a Comissão de cada uma 
dessas instalações, especificando as 
medidas equivalentes estabelecidas;
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(b) Confirmar que foram criadas as 
disposições de monitorização para avaliar 
se as emissões de uma dada instalação são 
iguais ou superiores a 10 000 toneladas de 
equivalente dióxido de carbono, excluindo 
as emissões da biomassa, em qualquer ano 
civil;

(b) Confirmar que foram criadas as 
disposições de monitorização para avaliar 
se as emissões de uma dada instalação são 
iguais ou superiores a 25 000 toneladas de 
equivalente dióxido de carbono, excluindo
as emissões inevitáveis de dióxido de 
carbono que provêm das matérias primas 
e as emissões da biomassa, em qualquer 
ano civil;

(c) Confirmar que, se as emissões de uma 
dada instalação forem iguais ou superiores 
a 10 000 toneladas de equivalente dióxido 
de carbono, excluindo as emissões da 
biomassa, em qualquer ano civil ou se as 
medidas equivalentes já não estivem em 
vigor, a instalação será reintroduzida no 
sistema;

(c) Confirmar que, se as emissões de uma 
dada instalação forem iguais ou superiores 
a 25 000 toneladas de equivalente dióxido 
de carbono, excluindo as emissões de 
dióxido de carbono inevitáveis que 
provêm das matérias primas e as emissões 
da biomassa, em qualquer ano civil ou se 
as medidas equivalentes já não estivem em 
vigor, a instalação será reintroduzida no 
sistema;

(d) Publicar a informação referida nas 
alíneas a), b) e c) para comentário público.

(d) Publicar a informação referida nas 
alíneas a), b) e c) para comentário público.

Justificação

A fim de minorar o fardo administrativo imposto às pequenas e médias empresas (PME), 
evitar a burocracia e as despesas administrativas supérfluas e aumentar a eficiência do 
sistema, as pequenas instalações deverão dispor da possibilidade de usufruir de uma 
"cláusula de saída" do sistema, caso já vigorem medidas equivalentes. Um terço do total das 
instalações abrangidas pelo regime é constituído por pequenas instalações que, no seu todo, 
não representam senão 2% das emissões globais recenseadas.

Alteração 43

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2003/87/CE
Artigo 28 – título

Texto da Comissão Alteração

Ajustamentos aplicáveis após a conclusão 
de um futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas

Ajustamentos aplicáveis após a conclusão 
de um futuro acordo internacional ou de 
acordos internacionais sectoriais sobre 
alterações climáticas
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Justificação

É importante procurar não só alcançar um acordo internacional global, mas também 
acordos internacionais sectoriais, em particular com economias emergentes como a China e 
a Índia, a fim de alcançar reduções de emissões passíveis de quantificação e verificação.

Alteração 44

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2003/87/CE
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte, até 2020, em 
reduções obrigatórias das emissões de 
gases com efeito de estufa superiores aos 
níveis de redução mínimos acordados pelo 
Conselho Europeu, serão aplicáveis os n.ºs 
2, 3 e 4.

1. Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional ou de acordos 
internacionais sectoriais sobre alterações 
climáticas que resulte, até 2020, em 
reduções obrigatórias das emissões de 
gases com efeito de estufa superiores aos 
níveis de redução mínimos acordados pelo 
Conselho Europeu, serão aplicáveis os n.ºs 
2, 3 e 4.

Justificação

É importante procurar não só alcançar um acordo internacional global, mas também 
acordos internacionais sectoriais, em particular com economias emergentes como a China e
a Índia, a fim de alcançar reduções de emissões passíveis de quantificação e verificação.

Alteração 45

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2003/87/CE
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A partir do ano seguinte ao da conclusão 
do acordo internacional referido no n.º 1, o 
factor linear deve ser aumentado de forma 
a que a quantidade de licenças de emissão 
da Comunidade em 2020 seja inferior à 
estabelecida ao abrigo do artigo 9.°, numa 
quantidade de licenças de emissão 

2. A partir do ano seguinte ao da conclusão 
do acordo internacional ou de acordos 
internacionais sectoriais referidos no n.º 
1, o factor linear deve ser aumentado de 
forma a que a quantidade de licenças de 
emissão da Comunidade em 2020 seja 
inferior à estabelecida ao abrigo do artigo 
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equivalente à redução geral de emissões de 
gases com efeito de estufa pela 
Comunidade abaixo de 20% a que o acordo 
internacional vincula a Comunidade, 
multiplicada pela quota-parte das reduções 
gerais das emissões de gases com efeito de 
estufa em 2020 para as quais o regime 
comunitário contribui nos termos do artigo 
9.° e do artigo 9.º-A.

9.°, numa quantidade de licenças de 
emissão equivalente à redução geral de 
emissões de gases com efeito de estufa pela 
Comunidade abaixo de 20% a que o acordo 
internacional vincula a Comunidade, 
multiplicada pela quota-parte das reduções 
gerais das emissões de gases com efeito de 
estufa em 2020 para as quais o regime 
comunitário contribui nos termos do artigo 
9.° e do artigo 9.º-A.

Justificação

É importante procurar não só alcançar um acordo internacional global, mas também 
acordos internacionais sectoriais, em particular com economias emergentes como a China e 
a Índia, a fim de alcançar reduções de emissões passíveis de quantificação e verificação.

Alteração 46

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 21
Directiva 2003/87/CE
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os operadores podem utilizar RCE, 
URE ou outros créditos aprovados ao 
abrigo do n.º 4 de países terceiros que 
concluíram o acordo internacional, até 
metade da redução verificada em 
conformidade com o n.º 2.

3. Os operadores podem utilizar RCE, 
URE ou outros créditos, excluindo créditos 
MDL e IC de sectores expostos a fugas de 
carbono, aprovados ao abrigo do n.º 4 de 
países terceiros que concluíram o acordo 
internacional, até metade da redução 
verificada em conformidade com o n.º 2.

Justificação

Os sectores expostos ao risco de fuga de carbono não devem ser ameaçados pela 
concorrência externa através de créditos MDL e IC.

Alteração 47

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 2
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

2. No ponto 2 é aditada a seguinte frase: Suprimido
"Ao calcular a capacidade total das 
instalações de combustão, as unidades 
com uma potência térmica nominal 
inferior a 3 MW não devem ser tidas em 
conta para efeitos desse cálculo."

Justificação

O objectivo do artigo 27.º, nomeadamente a exclusão de determinadas instalações do regime 
comunitário, seria impossível de alcançar em virtude da acumulação de pequenas instalações 
interligadas para fins de cálculo das emissões totais.

Alteração 48

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO IA
REQUISITOS MÍNIMOS PARA UM 

ACORDO INTERNACIONAL

Um acordo internacional que inclua os 
sectores industriais com utilização 
intensiva de energia expostos a um risco 
significativo de fuga de carbono, ou um 
acordo internacional sectorial sobre essas 
indústrias, deve respeitar, pelo menos, os 
seguintes critérios, para criar igualdade 
de condições de concorrência para essas 
indústrias:
(i) implicar a participação de países que 
represente uma massa crítica de pelo 
menos 85% da produção,
(ii) conter objectivos equivalentes de 
emissões de CO 2,
(iii) incluir sistemas semelhantes de 
redução das emissões com efeitos 
equivalentes, aplicados por todos os países 
participantes e pelos países não dotados 
de objectivos equivalentes de emissões de 
CO2   nos sectores a que é aplicável o 
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RCLE UE,
(iv) assegurar a imposição de restrições 
equivalentes aos materiais em 
concorrência tendo em conta os ciclos de 
vida,
(v) fornecer um sistema internacional 
eficaz de vigilância e de verificação.

Justificação

Em consonância com a alteração ao artigo 10.º-B.
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