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Alteração 44
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva – acto modificativo 
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O objectivo final da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas relativa às Alterações 
Climáticas, que foi aprovada em nome da 
Comunidade pela Decisão 94/69/CE do 
Conselho, de 15 de Dezembro de 1993, 
relativa à celebração da Convenção-
Quadro das Nações Unidas relativa às 
Alterações Climáticas (CQNUAC), é 
permitir a estabilização das concentrações 
de gases com efeito de estufa na atmosfera 
a um nível que evite uma interferência 
antropogénica perigosa no sistema 
climático. Para atingir esse objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis 
pré-industriais. O último relatório de 
avaliação do Painel Intergovernamental das 
Alterações Climáticas (IPPC) mostra que, a 
fim de atingir esse objectivo, o pico 
máximo das emissões globais de gases com 
efeito de estufa deverá verificar-se até 
2020. Tal implica um aumento dos 
esforços a desenvolver pela Comunidade e 
o rápido envolvimento dos países 
desenvolvidos, bem como o incentivo à 
participação dos países em 
desenvolvimento no processo de redução 
das emissões.

(2) O objectivo final da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas relativa às Alterações 
Climáticas, que foi aprovada em nome da 
Comunidade pela Decisão 94/69/CE do 
Conselho, de 15 de Dezembro de 1993, 
relativa à celebração da Convenção-
Quadro das Nações Unidas relativa às 
Alterações Climáticas (CQNUAC), é 
permitir a estabilização das concentrações 
de gases com efeito de estufa na atmosfera 
a um nível que evite uma interferência 
antropogénica perigosa no sistema 
climático. Para atingir esse objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis 
pré-industriais. O último relatório de 
avaliação do Painel Intergovernamental das 
Alterações Climáticas (IPPC) mostra que, a 
fim de atingir esse objectivo, o pico 
máximo das emissões globais de gases com 
efeito de estufa deverá verificar-se até 
2020. Tal implica um aumento dos 
esforços a desenvolver pela Comunidade e 
o rápido envolvimento dos países 
desenvolvidos e recentemente 
industrializados, bem como o incentivo à 
participação dos países em 
desenvolvimento no processo de redução 
das emissões.

Or. en

Justificação

Face ao constante aumento das emissões provenientes de países recentemente 
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industrializados, é necessário estabelecer o objectivo de garantir a sua participação, e não 
apenas o de os incentivar a isso.

Alteração 45
Pilar del Castillo Vera

Proposta de directiva – acto modificativo 
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O objectivo final da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas relativa às Alterações 
Climáticas, que foi aprovada em nome da 
Comunidade pela Decisão 94/69/CE do 
Conselho, de 15 de Dezembro de 1993, 
relativa à celebração da Convenção-
Quadro das Nações Unidas relativa às 
Alterações Climáticas (CQNUAC), é 
permitir a estabilização das concentrações 
de gases com efeito de estufa na atmosfera 
a um nível que evite uma interferência 
antropogénica perigosa no sistema 
climático. Para atingir esse objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis 
pré-industriais. O último relatório de 
avaliação do Painel Intergovernamental das 
Alterações Climáticas (IPPC) mostra que, a 
fim de atingir esse objectivo, o pico 
máximo das emissões globais de gases com 
efeito de estufa deverá verificar-se até 
2020. Tal implica um aumento dos 
esforços a desenvolver pela Comunidade e 
o rápido envolvimento dos países 
desenvolvidos, bem como o incentivo à
participação dos países em 
desenvolvimento no processo de redução 
das emissões.

(2) O objectivo final da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas relativa às Alterações 
Climáticas, que foi aprovada em nome da 
Comunidade pela Decisão 94/69/CE do 
Conselho, de 15 de Dezembro de 1993, 
relativa à celebração da Convenção-
Quadro das Nações Unidas relativa às 
Alterações Climáticas (CQNUAC), é 
permitir a estabilização das concentrações 
de gases com efeito de estufa na atmosfera 
a um nível que evite uma interferência 
antropogénica perigosa no sistema 
climático. Para atingir esse objectivo, a 
temperatura global anual média da 
superfície terrestre não deverá aumentar 
mais de 2.°C em relação aos níveis 
pré-industriais. O último relatório de 
avaliação do Painel Intergovernamental das 
Alterações Climáticas (IPPC) mostra que, a 
fim de atingir esse objectivo, o pico 
máximo das emissões globais de gases com 
efeito de estufa deverá verificar-se até 
2020. Tal implica um aumento dos 
esforços a desenvolver pela Comunidade e 
o rápido envolvimento dos países 
desenvolvidos, bem como a participação 
dos países em desenvolvimento no 
processo de redução das emissões.

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer o objectivo de garantir a participação dos países em 
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desenvolvimento, e não apenas o de os incentivar a isso.

Alteração 46
Rebecca Harms, Satu Hassi

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. 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 
internacional e os transportes marítimos. 
As emissões dos transportes marítimos 
internacionais devem ser incorporadas no 
Regime Comunitário de Comércio de 
Direitos de Emissão (RCCDE) para 2015, 
ou então, ser incluídas na proposta de 
Decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa aos esforços dos 
Estados-Membros para reduzirem as suas 
emissões de gases com efeito de estufa, a 
fim de respeitarem os compromissos da 
Comunidade de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa até 2020.

Or. en
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Alteração 47
Esko Seppänen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Dado que o preço dos direitos de 
emissão é acrescentado ao preço da 
electricidade isenta de emissões, o RCE da 
UE eleva consideravelmente o preço de 
toda a electricidade. Além disso, o custo 
das emissões de CO2 é transferido para a 
indústria europeia através do preço da 
energia

Or.  en

Justificação

Estes problemas devem-se ao sistema de preço por grosso da electricidade baseado no 
mercado.

Alteração 48
Esko Seppänen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Devido ao sistema de preço por 
grosso da electricidade, a presente 
Directiva marca um novo princípio para 
os investimentos em centrais nucleares 
com emissões nulas.

Or.  en

Justificação

O sistema de preço por grosso da electricidade favorece a produção de energia isenta de 
emissões. O preço de toda a electricidade é na prática aumentado pelo preço dos direitos de 
emissão e é independente dos custos de produção ou do uso dos direitos de emissão na 
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produção de electricidade.

Alteração 49
Esko Seppänen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) Para evitar abusos financeiros, o 
RCE da UE necessita de estar imune à 
titularização dos direitos de emissão nos 
mercados financeiros De outro modo, a 
especulação causará graves problemas na 
fixação do preço das emissões e da 
electricidade.

Or.  en

Justificação

Se os direitos de emissão forem titularizados, não se terá aprendido a lição a propósito dos 
recentes problemas provocados pelo mercado hipotecário nos EUA, onde os empréstimos 
hipotecários de alto risco («subprime loans») foram agrupados a outros títulos em pacotes de 
risco. Se os direitos de emissão puderem ser livremente transferidos para produtos 
financeiros, as forças do mercado utilizá-los-ão com fins especulativos, para provocar 
escassez e obter lucro financeiro, em detrimento, indistintamente, dos consumidores de 
electricidade, das economias domésticas e da indústria.

Alteração 50
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de contribuir para a realização 
destes objectivos a longo prazo, é oportuno 
definir uma evolução previsível em função 
da qual as emissões das instalações 
abrangidas pelo regime comunitário 
deverão ser reduzidas. Para o 

(4) A fim de contribuir para a realização 
destes objectivos a longo prazo, é oportuno 
definir uma evolução previsível em função 
da qual as emissões das instalações 
abrangidas pelo regime comunitário 
deverão ser reduzidas. Para o 
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cumprimento, com uma boa relação 
custo-eficácia, do compromisso da 
Comunidade de uma redução mínima de 
20% das emissões de gases com efeito de 
estufa relativamente aos níveis de 1990, as 
licenças de emissão atribuídas a essas 
instalações deverão ser, até 2050, 21% 
inferiores aos seus níveis de emissões de 
2005.

cumprimento, com uma boa relação 
custo-eficácia, do compromisso da 
Comunidade de uma redução mínima de 
20% das emissões de gases com efeito de 
estufa relativamente aos níveis de 1990, as 
licenças de emissão atribuídas a essas 
instalações deverão ser, até 2050, 21% 
inferiores aos seus níveis de emissões de 
2005. Para reduzir a passagem de 20% 
para 30% é útil proceder já à redução das 
emissões em 25% no RCLE-UE.

Or. en

Alteração 51
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de contribuir para a realização 
destes objectivos a longo prazo, é oportuno 
definir uma evolução previsível em função 
da qual as emissões das instalações 
abrangidas pelo regime comunitário 
deverão ser reduzidas. Para o 
cumprimento, com uma boa relação 
custo-eficácia, do compromisso da 
Comunidade de uma redução mínima de 
20% das emissões de gases com efeito de 
estufa relativamente aos níveis de 1990, as 
licenças de emissão atribuídas a essas 
instalações deverão ser, até 2050, 21% 
inferiores aos seus níveis de emissões de 
2005.

(4) A fim de contribuir para a realização 
destes objectivos a longo prazo, é oportuno 
definir uma evolução previsível em função 
da qual as emissões das instalações 
abrangidas pelo regime comunitário 
deverão ser reduzidas. Para o 
cumprimento, com uma boa relação 
custo-eficácia, do compromisso da 
Comunidade de uma redução mínima de 
20% das emissões de gases com efeito de 
estufa relativamente aos níveis de 1990, as 
licenças de emissão atribuídas a essas 
instalações deverão ser, até 2020, 21% 
inferiores aos seus níveis de emissões de 
2005 e, por conseguinte, mais que 30% 
inferiores aos seus níveis de 1990.

Or.  en

Justificação

O ano de referência habitual é 1990. Por isso, deve ser também indicada a percentagem 
aproximada de redução das emissões de CO2 que será alcançada pelo RCE da UE em 2020, 
em comparação com 1990. Isto reveste-se de particular importância para as negociações 
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internacionais em que a UE tem de mostrar o que alcançou desde 1990 A Comissão Europeia 
avançou a percentagem de 30 % na audiência do PE de 15 de Maio de 2008.

Alteração 52
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de contribuir para a realização 
destes objectivos a longo prazo, é oportuno 
definir uma evolução previsível em função 
da qual as emissões das instalações 
abrangidas pelo regime comunitário 
deverão ser reduzidas. Para o 
cumprimento, com uma boa relação 
custo-eficácia, do compromisso da 
Comunidade de uma redução mínima de 
20% das emissões de gases com efeito de 
estufa relativamente aos níveis de 1990, as 
licenças de emissão atribuídas a essas 
instalações deverão ser, até 2050, 21% 
inferiores aos seus níveis de emissões de 
2005.

(4) A fim de contribuir para a realização 
destes objectivos a longo prazo, é oportuno 
definir uma evolução previsível em função 
da qual as emissões das instalações 
abrangidas pelo regime comunitário 
deverão ser reduzidas. Para o 
cumprimento, com uma boa relação 
custo-eficácia, do compromisso da 
Comunidade de uma redução mínima de 
20% das emissões de gases com efeito de 
estufa relativamente aos níveis de 1990, 
ano de base de Quioto internacionalmente 
reconhecido, as licenças de emissão 
atribuídas a essas instalações deverão ser, 
até 2050, 15 % inferiores aos seus níveis de 
emissões de 2005.

Or. de

Justificação

A ser aplicada uma redução de 20% por confronto com 1990, o volume total das emissões 
eleva-se a 4,65 mil milhões de toneladas. Até 2020, devem ser alcançadas reduções da ordem 
de 2,67 mil milhões de toneladas por parte de sectores não abrangidos pelo RCLE. Além 
disso, e contrariamente ao afirmado pela Comissão, os cálculos indicam que, para os 
sectores abrangidos pelo RCLE, deve ser exigida uma redução de 15% das emissões, por 
confronto com 2005.
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Alteração 53
Pilar del Castillo Vera

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de aumentar a segurança e 
previsibilidade do regime comunitário, 
deverão ser estabelecidas disposições 
destinadas a aumentar o nível de 
contribuição do regime comunitário, a fim 
de permitir uma redução geral superior a 
20%, tendo particularmente em conta o 
objectivo do Conselho Europeu de uma 
redução de 30% até 2020, a qual é 
cientificamente considerada necessária 
para evitar alterações climáticas perigosas.

(5) A fim de aumentar a segurança e 
previsibilidade do regime comunitário, 
deverão ser estabelecidas disposições 
destinadas a aumentar o nível de 
contribuição do regime comunitário, a fim 
de permitir uma redução geral superior a 
20%, tendo particularmente em conta o 
objectivo do Conselho Europeu de uma 
redução de 30% até 2020, a qual é 
cientificamente considerada necessária 
para evitar as perigosas consequências das
alterações climáticas, desde que outros 
países desenvolvidos se comprometam a 
alcançar reduções comparáveis dos níveis 
de emissões, e que os países em 
desenvolvimento economicamente mais 
avançados contribuam proporcionalmente 
às suas responsabilidades e capacidades 
respectivas. Deve ser garantida uma 
repartição justa do ónus entre o regime 
comunitário e outros sectores da 
economia, com base em provas científicas.

Or. en

Justificação

Qualquer nova redução da UE deve ser consentânea com medidas equivalentes adoptadas 
por países que apresentam um risco de «fuga de carbono»
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Alteração 54
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os sectores industriais com 
utilização particularmente intensiva de 
energia devem ser excluídos do leilão das 
licenças de emissão. Esta disposição deve 
vigorar, no mínimo, até 2020 e, 
dependendo de um acordo internacional, 
também para além dessa data. O volume 
das licenças de emissão a título gratuito 
não deve ser limitado, mas corresponder a 
100%. A exclusão obrigatória das 
indústrias com utilização intensiva de 
energia apenas deixará de ser aplicada 
quando um acordo internacional sucessor 
do Protocolo de Quioto tiver assegurado 
condições de concorrência iguais para a 
produção industrial a nível mundial.

Or. de

Justificação

Os sectores industriais com utilização intensiva de energia necessitam de bases de 
planificação fiáveis para procederem a investimentos e, assim, dispor de oportunidades 
equitativas no quadro da concorrência internacional. 

Alteração 55
Patrick Louis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A madeira na árvore, bem como os 
produtos de madeira e seus derivados são 
uma fonte significativa em termos de 
captura e armazenamento do carbono.  
Além disso, ao substituir a energia fóssil, 
a madeira permite lutar contra o efeito de 
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estufa.  Em suma, embora as florestas 
constituam verdadeiros reservatórios 
naturais de carbono, o carbono é 
libertado para a atmosfera na sequência 
da desflorestação e dos incêndios, sendo, 
pois, importante criar mecanismos de 
protecção silvícola, a fim de atenuar o 
aquecimento climático.

Or. fr

Justificação

Calcula-se que a reafectação dos solos (por exemplo,  a desflorestação em meio tropical) seja 
responsável por 20% das emissões globais de gases com efeito de estufa (GEE). Para não 
referir senão a desflorestação, as emissões globais de GEE por ela geradas ascendem a seis 
mil milhões de toneladas de equivalente dióxido de carbono por ano.

No caso da França, o armazenamento representa por si só 15,6 milhões de toneladas de 
carbono, capturando 10% das emissões de GEE. Avalia-se a substituição em 14 milhões de 
toneladas de carbono. Sem a floresta e a madeira, a França emitiria mais 108 milhões de 
toneladas de carbono, isto é, mais 20%.

Alteração 56
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) As instalações com um nível anual 
de emissões de CO2 igual ou inferior a 
25000 toneladas de CO2 por ano não são 
abrangidas pela presente directiva; 

Or. de

Justificação

As instalações com menos de 25 000 toneladas de CO2 por ano são responsáveis por apenas 
uma pequena parte das emissões totais de CO2 da indústria, pelo que devem ser excluídas do 
âmbito de aplicação. Deste modo, reduz-se simultaneamente de forma significativa o ónus 
burocrático para as pequenas e médias empresas.
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Alteração 57
Patrick Louis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) Considerando o importante 
potencial de redução do aquecimento 
climático do sector silvícola, é 
conveniente prever medidas que 
incentivem a sua valorização e 
desenvolvimento, respeitando ao mesmo 
tempo as outras funções desempenhadas 
pela floresta.

Or. fr

Justificação

É necessário ter em consideração o relatório de avaliação do Painel Intergovernamental das 
Alterações Climáticas (IPCC, na sigla inglesa), segundo o qual:  "a longo prazo, as 
estratégias de desenvolvimento sustentável da floresta que visam manter ou aumentar o 
armazenamento de carbono na floresta, produzindo ao mesmo tempo madeira para 
construção, para trituração ou para produção de energia, gerarão os efeitos benéficos mais 
significativos em termos de atenuação", bem como a Resolução do Parlamento Europeu, de 
15 de Novembro de 2007, na qual a Comissão é convidada a incluir determinadas 
actividades no regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa.

Alteração 58
Patrick Louis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) É conveniente alinhar a Directiva 
2003/87/CE e a Directiva 2004/101/CE, 
que altera a Directiva 2003/87/CE, pelas 
disposições do Protocolo de Quioto 
relativas à utilização dos solos, à 
reafectação dos solos e à silvicultura.
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Or. fr

Justificação

O Protocolo de Quioto atribui aos países industrializados, enumerados no Anexo B, 
objectivos quantificados de redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE). 
Diversos artigos referem as actividades LULUCF (do inglês "Land Use, Land Use Change 
and Forestry"( Utilização dos solos, reafectação dos solos e silvicultura)), a saber, as 
actividades de florestação, reflorestação, desflorestação, gestão da floresta, gestão dos solos 
agrícolas, gestão das pastagens e regeneração do coberto vegetal.

Alteração 59
Patrick Louis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) O Regime Comunitário de Comércio 
de Licenças de Emissão (RCLE-UE) e os 
mecanismos “de projecto” do Protocolo 
de Quioto devem ser plenamente 
integrados através da inclusão das 
actividades LULUCF no âmbito de 
aplicação da Directiva 2003/87/CE e da 
Directiva 2004/101/CE, que altera a 
Directiva 2003/87/CE.

Or. fr

Justificação

A Directiva 2004/101/CE, de 27 de Outubro de 2004, que altera a Directiva 3003/87/CE, 
exclui do seu âmbito de aplicação as actividades ligadas à silvicultura e à agricultura.

O sector silvícola e diversas organizações ambientais defendem a inclusão das actividades 
LULUCF no RCLE-UE, salientando o impacto decisivo destas actividades na alteração 
climática: a desflorestação é, com efeito, responsável por 20% das emissões globais de GEE.   
A inclusão destas actividades seria igualmente uma forma de promover o desenvolvimento 
sustentável nos países não industrializados.
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Alteração 60
Patrick Louis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-C) A Comissão deveria examinar as 
modalidades de inclusão das actividades 
LULUCF no âmbito de aplicação da 
Directiva 2003/87/CE e da Directiva 
2004/101/CE, que altera a Directiva 
2003/87/CE, à luz das propostas 
avançadas na Conferência de Bali e à luz 
dos progressos técnicos. No final de 2008, 
o mais tardar, a Comissão deveria 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho uma proposta legislativa neste 
âmbito.

Or. fr

Justificação

Alguns Estados-Membros criticam a Comissão por não ter justificado suficientemente a sua 
decisão de excluir as actividades LULUCF, lamentando a sua decisão, tanto mais que tanto o 
Conselho Europeu, nas suas conclusões de 9 de Março de 2007, como o Parlamento 
Europeu, na sua Resolução de 15 de Novembro de 2007, sobre a Conferência de Bali sobre 
as Alterações Climáticas, haviam solicitado à Comissão que examinasse a possibilidade de 
incluir as actividades LULUCF no RCLE-UE. A inclusão destas actividades constituiria para 
os países em desenvolvimento uma fonte não negligenciável de financiamento, capaz de 
garantir a protecção da biodiversidade e a recuperação das florestas degradadas.

Alteração 61
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Quando existem medidas equivalentes 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, em particular em matéria 
de tributação, aplicáveis a pequenas 

(10) Quando existem medidas equivalentes 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, em particular em matéria 
de tributação, aplicáveis a pequenas 
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instalações cujas emissões não excedam 
um limiar de 10 000 toneladas de CO2 por 
ano, deverá ser previsto um procedimento 
que permita aos Estados-Membros excluir 
essas pequenas instalações do sistema de 
comércio de licenças de emissão enquanto 
essas medidas forem aplicadas. Esse limiar 
oferece, em termos relativos, o ganho 
máximo no que diz respeito à redução dos 
custos administrativos por cada tonelada 
excluída do sistema, por questões de 
simplicidade administrativa. Em 
consequência do abandono de períodos de 
atribuição quinquenais, e a fim de 
aumentar a segurança e previsibilidade,
deverão ser estabelecidas disposições sobre 
a frequência da revisão dos títulos de 
emissão de gases com efeito de estufa.

instalações cujas emissões não excedam 
um limiar de 25 000 toneladas de CO2 por 
ano, deverá ser previsto um procedimento 
que permita aos Estados-Membros excluir 
essas pequenas instalações do sistema de 
comércio de licenças de emissão enquanto 
essas medidas forem aplicadas. Esse limiar 
oferece, em termos relativos, o ganho 
máximo no que diz respeito à redução dos 
custos administrativos por cada tonelada 
excluída do sistema, por questões de 
simplicidade administrativa. Em 
consequência do abandono de períodos de 
atribuição quinquenais, e a fim de 
aumentar a segurança e previsibilidade, 
deverão ser estabelecidas disposições sobre 
a frequência da revisão dos títulos de 
emissão de gases com efeito de estufa.

Or. de

Justificação

Os custos burocráticos e os custos suplementares para as pequenas e médias empresas devem 
ser mantidos a um nível tão baixo quanto possível. Tal justifica que o limite para as pequenas 
instalações seja aumentado para 25 000 toneladas de CO2 por ano, desde que sejam aí 
alcançadas reduções das emissões através de outras medidas. 

Alteração 62
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A quantidade de licenças de emissão 
na Comunidade deverá diminuir de uma 
forma linear calculada a partir do ponto 
médio do período de 2008 a 2012, 
assegurando assim que o sistema de 
comércio de licenças de emissão permita 
obter reduções de emissões graduais e 
previsíveis ao longo do tempo. A 
diminuição anual de licenças de emissão 
deverá ser igual a 1,74% das licenças de 

(11) A quantidade de licenças de emissão 
na Comunidade deverá diminuir de uma 
forma linear calculada a partir do ponto 
médio do período de 2008 a 2012, 
assegurando assim que o sistema de 
comércio de licenças de emissão permita 
obter reduções de emissões graduais e 
previsíveis ao longo do tempo. A 
diminuição anual de licenças de emissão 
deverá ser igual a um factor de redução 
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emissão concedidas pelos Estados-
Membros nos termos das decisões da 
Comissão relativas aos planos nacionais de 
atribuição dos Estados-Membros referentes 
ao período de 2008 a 2012, de modo a que 
o regime comunitário contribua, com uma 
boa relação custo-eficácia, para o 
cumprimento do compromisso da 
Comunidade de uma redução geral das 
emissões de, pelo menos, 20% até 2020.

constante de 1,10 % das licenças de 
emissão concedidas pelos Estados-
Membros nos termos das decisões da 
Comissão relativas aos planos nacionais de 
atribuição dos Estados-Membros referentes 
ao período de 2008 a 2012, de modo a que 
o regime comunitário contribua, com uma 
boa relação custo-eficácia, para o 
cumprimento do compromisso da 
Comunidade de uma redução geral das 
emissões de, pelo menos, 20% até 2020.

Or. de

Justificação

A ser aplicada uma redução de 20% por confronto com 1990, o volume total das emissões 
eleva-se a 4,65 mil milhões de toneladas. Até 2020, devem ser alcançadas reduções da ordem 
de 2,67 mil milhões de toneladas por parte de sectores não abrangidos pelo RCLE. Além 
disso, e contrariamente ao afirmado pela Comissão, os cálculos indicam que, para os 
sectores abrangidos pelo RCLE, deve ser exigida uma redução de 15% das emissões, por 
confronto com 2005. Assim, é também alterado o volume anual de redução.

Alteração 63
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A quantidade de licenças de emissão 
na Comunidade deverá diminuir de uma 
forma linear calculada a partir do ponto 
médio do período de 2008 a 2012, 
assegurando assim que o sistema de 
comércio de licenças de emissão permita 
obter reduções de emissões graduais e 
previsíveis ao longo do tempo. A 
diminuição anual de licenças de emissão 
deverá ser igual a 1,74% das licenças de 
emissão concedidas pelos 
Estados-Membros nos termos das decisões 
da Comissão relativas aos planos nacionais 
de atribuição dos Estados-Membros 
referentes ao período de 2008 a 2012, de 

(11) A quantidade de licenças de emissão 
na Comunidade deverá diminuir de uma 
forma linear calculada a partir do ponto 
médio do período de 2008 a 2012, 
assegurando assim que o sistema de 
comércio de licenças de emissão permita 
obter reduções de emissões graduais e 
previsíveis ao longo do tempo. A 
diminuição anual de licenças de emissão 
deverá ser igual a 2% das licenças de 
emissão concedidas pelos 
Estados-Membros nos termos das decisões 
da Comissão relativas aos planos nacionais 
de atribuição dos Estados-Membros 
referentes ao período de 2008 a 2012, de 



PE407.871v01-00 18/99 AM\728287PT.doc

PT

modo a que o regime comunitário 
contribua, com uma boa relação 
custo-eficácia, para o cumprimento do 
compromisso da Comunidade de uma 
redução geral das emissões de, pelo menos, 
20% até 2020.

modo a que o regime comunitário 
contribua, com uma boa relação 
custo-eficácia, para o cumprimento do 
compromisso da Comunidade de uma 
redução geral das emissões de, pelo menos, 
25% até 2020.

Or. en

Justificação

Em Bali considerou-se que os países em desenvolvimento deviam reduzir as suas emissões de 
GEE em 25% a 40% em 2020 relativamente aos níveis de 1990. Para cumprir este objectivo, 
o RCLE-UE deve começar por uma redução de 25% em 2020 (relativamente aos níveis de 
2005), que poderá ser ajustada para 30% no contexto dum acordo internacional pós-2012. 
Isto significa que o factor linear deve ser ajustado para 2% (1.74 x 25/21). A passagem de 
25% para 30% seria relativamente fácil em comparação com a passagem de 20% para 30%. 
Com um objectivo de redução de 30%, o factor linear deve ser de 2,5, a menos que a 
Comissão demonstre que deve ser aplicado um factor diferente.

Alteração 64
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Essa contribuição é equivalente a uma 
redução das emissões em 2020 no âmbito 
do regime comunitário de 21%
relativamente aos níveis comunicados de 
2005, incluindo o efeito do alargamento do 
seu âmbito do período de 2005 a 2007 para 
o período de 2008 a 2012 e os números 
referentes às emissões de 2005 no sector do 
comércio de licenças utilizados para a 
avaliação dos planos nacionais de 
atribuição búlgaro e romeno para o período 
de 2008 a 2012, resultando na emissão de 
um máximo de 1720 milhões de licenças 
de emissão no ano 2020. As quantidades 
exactas de emissões serão calculadas logo 
que os Estados-Membros concederem 
licenças de emissão nos termos de decisões 
da Comissão relativas aos respectivos 

(12) Essa contribuição é equivalente a uma 
redução das emissões em 2020 no âmbito 
do regime comunitário de 15 %
relativamente aos níveis comunicados de 
2005, o que corresponde a uma redução 
de xx% por confronto com 1990, incluindo 
o efeito do alargamento do seu âmbito do 
período de 2005 a 2007 para o período de 
2008 a 2012 e os números referentes às 
emissões de 2005 no sector do comércio de 
licenças utilizados para a avaliação dos 
planos nacionais de atribuição búlgaro e 
romeno para o período de 2008 a 2012, 
resultando na emissão de um máximo de 
1850 milhões de licenças de emissão no 
ano 2020 para as instalações a que são 
atribuídas licenças para o período de 
2008-2012 e cerca de 130 milhões de 
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planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012, dado que a 
aprovação de licenças de emissão para 
algumas instalações estava condicionada à 
justificação e verificação das suas 
emissões. Uma vez concedidas licenças de 
emissão para o período de 2008 a 2012, a 
Comissão publicará as quantidades a nível 
comunitário. Os ajustamentos deverão ser 
efectuados em função da quantidade a 
nível comunitário relativamente a 
instalações incluídas no regime 
comunitário no período de 2008 a 2012 ou 
a partir de 2013.

licenças de emissão para novos sectores e 
gases adicionais a partir de 2013. As 
quantidades exactas de emissões e o factor 
de redução percentual serão calculados
logo que os Estados-Membros concederem 
licenças de emissão nos termos de decisões 
da Comissão relativas aos respectivos 
planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012, dado que a 
aprovação de licenças de emissão para 
algumas instalações estava condicionada à 
justificação e verificação das suas 
emissões. Uma vez concedidas licenças de 
emissão para o período de 2008 a 2012, a 
Comissão publicará as quantidades a nível 
comunitário. Os ajustamentos deverão ser 
efectuados em função da quantidade a 
nível comunitário relativamente a 
instalações incluídas no regime 
comunitário no período de 2008 a 2012 ou 
a partir de 2013.

Or. de

Justificação

Por razões de transparência, os dados devem ser igualmente calculados por confronto com 
1990. A Comissão é convidada a fazê-lo. Simultaneamente, procede-se a um ajustamento em 
virtude dos outros resultados dos cálculos.

Alteração 65
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Essa contribuição é equivalente a uma 
redução das emissões em 2020 no âmbito 
do regime comunitário de 21% 
relativamente aos níveis comunicados de 
2005, incluindo o efeito do alargamento do 
seu âmbito do período de 2005 a 2007 para 
o período de 2008 a 2012 e os números 
referentes às emissões de 2005 no sector do 

(12) Essa contribuição é equivalente a uma 
redução das emissões em 2020 no âmbito 
do regime comunitário de 21% 
relativamente aos níveis comunicados de 
2005, o que corresponde a mais de 30% 
abaixo dos níveis de 1990, incluindo o 
efeito do alargamento do seu âmbito do 
período de 2005 a 2007 para o período de 
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comércio de licenças utilizados para a 
avaliação dos planos nacionais de 
atribuição búlgaro e romeno para o período 
de 2008 a 2012, resultando na emissão de 
um máximo de 1720 milhões de licenças 
de emissão no ano 2020. As quantidades 
exactas de emissões serão calculadas logo 
que os Estados-Membros concederem 
licenças de emissão nos termos de decisões 
da Comissão relativas aos respectivos 
planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012, dado que a 
aprovação de licenças de emissão para 
algumas instalações estava condicionada à 
justificação e verificação das suas 
emissões. Uma vez concedidas licenças de 
emissão para o período de 2008 a 2012, a 
Comissão publicará as quantidades a nível 
comunitário. Os ajustamentos deverão ser 
efectuados em função da quantidade a 
nível comunitário relativamente a 
instalações incluídas no regime 
comunitário no período de 2008 a 2012 ou 
a partir de 2013.

2008 a 2012 e os números referentes às 
emissões de 2005 no sector do comércio de 
licenças utilizados para a avaliação dos 
planos nacionais de atribuição búlgaro e 
romeno para o período de 2008 a 2012, 
resultando na emissão de um máximo de 
1720 milhões de licenças de emissão no 
ano 2020. As quantidades exactas de 
emissões serão calculadas logo que os 
Estados-Membros concederem licenças de
emissão nos termos de decisões da 
Comissão relativas aos respectivos planos 
nacionais de atribuição para o período de 
2008 a 2012, dado que a aprovação de 
licenças de emissão para algumas 
instalações estava condicionada à 
justificação e verificação das suas 
emissões. Uma vez concedidas licenças de 
emissão para o período de 2008 a 2012, a 
Comissão publicará as quantidades a nível 
comunitário. Os ajustamentos deverão ser 
efectuados em função da quantidade a 
nível comunitário relativamente a 
instalações incluídas no regime 
comunitário no período de 2008 a 2012 ou 
a partir de 2013.

Or. en

Justificação

O ano de referência habitual é 1990. Por isso, deve ser também indicada a percentagem 
aproximada de redução das emissões de CO2 que será alcançada pelo RCE da UE em 2020, 
em comparação com 1990. Isto reveste-se de particular importância para as negociações 
internacionais em que a UE tem de mostrar o que alcançou desde 1990 A Comissão Europeia 
avançou a percentagem de 30 % na audiência do PE de 15 de Maio de 2008.

Alteração 66
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O esforço adicional a realizar pela (13) O esforço adicional a realizar pela 
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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.

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 gratuita 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.

Or. en

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 
real é o sistema que melhor proporciona eficácia ecológica a um custo mínimo, tal como
comprova o actual estudo de ECOFYS para a IFIEC.

Alteração 67
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 

(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 
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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.

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.

Or. fr

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 68
Herbert Reul

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 

Suprimido
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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 
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.

Or. en

Alteração 69
Alyn Smith

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 

(14) Todos os Estados-Membros terão de 
realizar investimentos substanciais para 
reduzir a intensidade carbónica das suas 
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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 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 

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 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. Deverá ter 
também em conta a existência, em 
determinados Estados Membros, de 
desvantagens geográficas específicas, 
como as que se relacionam com a 
natureza periférica ou insular do seu 
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documento SEC(2008)85 for superior a 
0,7% do PIB.

território. 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.

Or. en

Justificação

A distribuição das receitas do leilão deve ter em conta o objectivo comunitário da coesão 
económica, social e territorial.

Alteração 70
Nikolaos Vakalis

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 

(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 
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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 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. 

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 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. Haverá 
igualmente que ter em conta as 
especificidades geográficas e as 
desvantagens de certas regiões europeias, 
tais como as regiões remotas, 
montanhosas e insulares. 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. 

Or. el

Alteração 71
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Tendo em conta os esforços Suprimido
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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 
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 
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resultado de eventuais futuros processos 
relativos a auxílios estatais instaurados ao 
abrigo dos artigos 87.º e 88.º do Tratado.

Or. en

Alteração 72
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 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 

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que 100% 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 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. Além disso, as 
receitas provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 



AM\728287PT.doc 29/99 PE407.871v01-00

PT

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.

para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário.

Or. fr

Justificação

É imperioso que a UE possa investir mais nas tecnologias energéticas e de redução das 
emissões de CO2, uma vez que são essenciais para preparar os esforços de redução até 2050. 
A utilização de 100 % das receitas a nível comunitário permitirá organizar adequadamente a 
investigação europeia por comparação, nomeadamente, com os Estados-Unidos e o Japão.

Alteração 73
Nikolaos Vakalis

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 

(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 
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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 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.

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 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, para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade e de 
outros bens essenciais em agregados 
familiares com rendimentos médios ou 
mais baixos, para investimentos em países 
em desenvolvimento com vista a uma 
redução suplementar das emissões e a 
criação de uma economia de baixas 
emissões, para melhorar a 
competitividade das empresas europeias e 
promover acções empresariais para fazer 
face às alterações climáticas dando ênfase 
à eficiência energética e aumentando o 
financiamento das fontes de energia 
renováveis, para a investigação e 
desenvolvimento de tecnologias de baixas 
emissões, para melhorias técnicas das 
suas infraestruturas, para reduzir o 
impacto do regime de comércio de 
licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa nas regiões confrontadas com 
graves problemas geográficos e 
demográficos com a tomada de medidas 
suplementares para o desenvolvimento de 
uma política energética sustentável.

Or. el
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Alteração 74
Alejo Vidal-Quadras

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 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 

(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 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 
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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. 

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. O produto 
da venda em leilão de licenças tendo em 
vista evitar a desflorestação e outros 
projectos e actividades sustentáveis no 
sector silvícola deveriam ser 
complementares de instrumentos eficazes 
alicerçados no mercado, como seja a 
autorização concedida aos operadores de 
instalações para utilizarem os créditos de 
carbono numa base florestal no RCLE-
UE.

Or. en

Justificação

Os instrumentos baseados no mercado, como sejam os créditos de carbono numa base 
florestal, constituem os meios mais eficazes para mobilizar os incentivos e os investimentos 
necessários nos países em desenvolvimento para travar a desflorestação e promover 
projectos e actividades sustentáveis em matéria de reflorestação.

Alteração 75
Alyn Smith

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 

(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 
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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 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.

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 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, e atenuar o 
impacto do regime de comércio de 
licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa nos territórios que sofram de 
desvantagens geográficas e demográficas 
permanentes e graves concedendo-lhes os 
meios suplementares para desenvolver 
uma política energética sustentável. 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 
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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.

Or. en

Justificação

A distribuição das receitas de vendas em leilão deve ter em conta o objectivo comunitário da 
coesão económica, social e territorial.

Alteração 76
Dorette Corbey

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 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 

(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 cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, 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 
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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.

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. Para 
promover a inovação, os 
Estados-Membros devem reinvestir, pelo 
menos, 50 % das receitas da venda em 
leilão nas empresas participantes para 
favorecer os investimentos em tecnologias 
limpas, incluindo tecnologias para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa. 
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.

Or. nl

Justification

É imperativo reinvestir, pelo menos, metade das receitas da venda em leilão nas empresas 
participantes, na condição de estas investirem os fundos em tecnologias limpas ou 
tecnologias incluindo a captação e armazenamento de carbono (CAC).
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Alteração 77
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 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 

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que as 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 
cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, 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. Pelo menos 50% 
das receitas deveriam ser utilizadas para 
contribuir para os necessários esforços 
em matéria de clima nos países em 
desenvolvimento. 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-
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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.

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.

Or. en

Alteração 78
Miloslav Ransdorf

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.

Suprimido
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Or. en

Justificação

O processo de leilão constituirá, a nível mundial, a maior venda em leilão jamais organizada. 
É essencial que um mercado líquido de licenças seja permanentemente mantido e que os 
eventuais falhanços de mercado sejam evitados. Assim sendo, importa prever um período de 
adaptação para assegurar uma boa transição do mercado da electricidade para um processo 
integral de vendas em leilão, a fim de limitar os efeitos negativos na capacidade de produção 
e nos preços da electricidade e de evitar distorções no mercado a nível intra-europeu nas 
indústrias nacionais dependentes dos preços da energia.

Alteração 79
Herbert Reul, Christian Ehler

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 constitui um 
instrumento que poderá 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 RCLE-UE, 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 custos para Comunidade, o que 
sucederá logo que sejam 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 
de indicadores de referência correctos. A 
opção de um ajustamento para baixo dos 
indicadores de referência no decurso dos 
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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.

Or. en

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 
real é o sistema que melhor proporciona eficácia ecológica a um custo mínimo, tal como 
comprova o actual estudo de ECOFYS para a IFIEC.

Alteração 80
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

(16) Em consequência, a venda 
exclusivamente em leilão deverá constituir 
a regra a partir de 2013 para todos os 
sectores, combinada com um requisito de
importação de licenças, tendo em conta a 
sua capacidade para repercutir o aumento 
do custo do CO2 em caso de atraso de um 
acordo internacional geral pós-2012.
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de calor por parte de instalações noutros 
sectores, a fim de evitar distorções da 
concorrência.

Or. en

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 81
Lena Ek

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) 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. A 
produção de calor através de co-geração 
com elevado nível de eficiência, conforme 
definido na Directiva 2004/8/CE para uma 
procura economicamente justificável e o 
calor fornecido por sistemas de 
aquecimento urbano eficientes a título das 
linhas de orientação sobre os auxílios 
estatais para a protecção do ambiente 
deveriam beneficiar de licenças gratuitas 
para assegurar a igualdade de tratamento 
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com outros produtores de calor que não 
sejam abrangidos por um RCLE-UE.

Or. en

Justificação

O mercado do aquecimento é competitivo e a sua maior quota, constituída por caldeiras 
individuais movidas a combustíveis fósseis, não se encontra coberta pelo regime do comércio 
de licenças de emissão. As instalações de aquecimento urbano não estão, por conseguinte, em 
condições de repercutir os preços nos consumidores embora sejam a opção mais eficiente em 
matéria de carbono.  A fim de evitar o aumento das emissões na parte não sujeita ao 
comércio de licenças no mercado do calor, as instalações devem ser tratadas da mesma 
forma que a indústria nos mercados que apresentam riscos de fuga de carbono.

Alteração 82
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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) 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.
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Or. en

Justificação

A produção de calor não deve ser tratada de forma “acessória” no contexto das mesmas 
disposições que se aplicam à produção de electricidade. Tal gera confusão e distorção da 
concorrência.

Alteração 83
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Quer seja ou não produzida em 
combinação com a electricidade, o calor 
destinado a uma utilização industrial 
deveria beneficiar de licenças gratuitas, 
em conformidade com a proporção de 
licenças gratuitas atribuídas aos sectores 
industriais em causa.  Quer seja ou não 
produzida em combinação com a 
electricidade, o calor fornecido para 
utilização por sistemas de aquecimento 
urbano elegíveis a título das linhas de 
orientação sobre os auxílios estatais para 
a protecção do ambiente deveriam 
beneficiar de licenças gratuitas para 
assegurar a igualdade de tratamento com 
outros produtores de calor que não sejam 
abrangidos pelo regime comunitário.

Or. en

Justificação

A produção de calor deveria dispor de normas claras. O texto permitiria não operar 
distinções entre co-geração “externalizada” e produção “interna” classificada no sector 
industrial.

O aquecimento urbano constitui um importante meio de reduzir as emissões mas a sua 
principal concorrência provém das caldeiras individuais movidas a combustível fóssil não 
cobertas por um regime RCLE. Para evitar incentivos económicos perversos capazes de 
aumentar as emissões, as instalações de aquecimento urbano deveriam ser elegíveis para 
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receber licenças de emissão a título gratuito.

Alteração 84
Herbert Reul

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

Or. en

Alteração 85
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

Suprimido
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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.

Or. en

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 86
Paul Rübig

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 

(17) Relativamente a outros sectores 
abrangidos pelo regime comunitário, na 
ausência de um acordo internacional 
ratificado, deverá ser previsto um sistema 
transitório no âmbito do qual a atribuição 
de licenças de emissão a título gratuito será 
de 100 % 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.
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diminuir anualmente em quantidades 
iguais, resultando na eliminação total de 
licenças de emissão a título gratuito em 
2020.

Or. en

Justificação

A proposta de directiva destina-se a atenuar as consequências ambientais negativas ligadas à 
venda em leilão na ausência de um acordo internacional, embora não regule, de forma 
global, as consequências económicas negativas que terão lugar se um acordo internacional 
importante não criar condições equitativas de concorrência entre empresas em países 
concorrentes.

Alteração 87
Miloslav Ransdorf

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.

(17) 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.

Or. en

Justificação

O processo de leilão constituirá, a nível mundial, a maior venda em leilão jamais organizada. 
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É essencial que um mercado líquido de licenças seja permanentemente mantido e que os 
eventuais falhanços de mercado sejam evitados. Assim sendo, importa prever um período de 
adaptação para assegurar uma boa transição do mercado da electricidade para um processo 
integral de vendas em leilão, a fim de limitar os efeitos negativos na capacidade de produção 
e nos preços da electricidade e de evitar distorções no mercado a nível intra-europeu nas 
indústrias nacionais dependentes dos preços da energia.

Alteração 88
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 
(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 

Suprimido
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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.

Or. en

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 89
Eija-Riitta Korhola

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 
(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 

(18) Na ausência de um acordo internacional 
que preveja igualdade de tratamento dos 
sectores afectados, deverá ser prevista a 
atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade (os 
chamados parâmetros de referência). Esses 
parâmetros deverão ser estabelecidos para 
cada sector coberto pelo regime comunitário.
Deverão basear-se nas melhores técnicas e 
tecnologias em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, o potencial, incluindo o 
potencial técnico, que permita reduzir as 
emissões e as tecnologias disponíveis no 
mercado e deverão tomar em consideração
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. 
Para assegurar que todos os operadores sejam 



PE407.871v01-00 48/99 AM\728287PT.doc

PT

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.

incentivados a corresponder ao melhor 
desempenho nos seus sectores, as atribuições 
gratuitas a instalações individuais deveriam 
fazer-se a um nível não mais elevado que o 
indicado pelo parâmetro de referência 
adequado. De um modo geral, as regras que 
regulam a atribuição de licenças a título 
gratuito 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. A Comissão deve consultar 
todas as partes interessadas relevantes antes 
de estabelecer os parâmetros de referência.

Or. en

Justificação

A alteração 8 do relator é, de um modo geral, apoiada. A presente alteração adita alguns 
aspectos: 
- uma referência a uma acordo internacional que substitui a introdução
-um critério essencial para os parâmetros de referência, como actualmente previsto no Anexo 
II, ponto 3, da directiva existente
-uma clarificação indicando o que se entende por atribuição gratuita neste contexto.
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Alteração 90
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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 
(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.

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
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, com excepção da 
electricidade produzida por gases 
residuais e produzida em ligação com o 
consumo de aquecimento industrial ou a 
partir de resíduos de processos 
industriais, em ambos os casos para 
consumo próprio do operador da 
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instalação. As licenças de emissão que, em 
2020, se mantenham em reserva para os 
novos operadores deverão ser levadas a 
leilão.

Or. en

Justificação

O CO2 resultante da utilização de gases residuais está inseparavelmente ligado às 
instalações que produzem esses gases. O leilão constituiria um ónus indevido para essas 
instalações e desincentivaria a utilização eficiente dos gases residuais, que contribui para a 
conservação dos recursos. 

O leilão da electricidade e a potencial atribuição gratuita para o aquecimento no sistema 
proposto resulta de diferentes atribuições para instalações que produzem o mesmo produto e, 
portanto, de uma situação não harmonizada. A electricidade e o aquecimento produzidos em 
ligação com processos industriais são para abastecer a procura desses processos industriais.

Alteração 91
Herbert Reul

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 
(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, 

(18) Deverá ser prevista a atribuição 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.
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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.

Or. en

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 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.

Alteração 92
Miloslav Ransdorf

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 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
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 
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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.

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. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

Or. en

Justificação

O processo de leilão constituirá o maior processo global contínuo deste tipo jamais 
realizado. É fundamental manter em permanência um mercado líquido para a atribuição de 
licenças e que sejam evitadas possíveis falhas do mercado. Assim, o período de activação é 
necessário para facilitar uma transição bem organizada do mercado da electricidade para a 
prática plena do leilão, a fim de limitar efeitos negativos para a capacidade de produção de 
electricidade e os preços desta última, de forma a evitar distorções do mercado 
intracomunitário para as indústrias nacionais induzidas pelos preços da energia.
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Alteração 93
Pilar del Castillo Vera

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 
(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.

(18) Na ausência de um acordo 
internacional que estabeleça a igualdade 
de tratamento dos sectores afectados, 
deverá ser prevista a atribuição 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. Sem 
prejuízo dos critérios específicos por 
sectores, 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 geralmente 
aplicáveis, utilização da biomassa, das 
energias renováveis e o seu potencial, 
incluindo o potencial para a redução de 
emissões. Essas regras deverão dar 
incentivos à diminuição de emissões 
específicas. 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 também 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 
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leilão. Na definição dos princípios para o 
estabelecimento de parâmetros de 
referência em sectores individuais, a 
Comissão consultará os sectores em 
questão.

Or. en

Justificação

Clarificação de que a situação "transitória" é por referência a um acordo internacional que 
estabeleça a igualdade de tratamento (para evitar a fuga de carbono). A alteração salienta a 
utilização de parâmetros de referência e a sua importante função.

Alteração 94
Hannes Swoboda

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 
(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 

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
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. Sem prejuízo dos critérios 
específicos por sectores, 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 geralmente aplicáveis, 
utilização da biomassa, das energias 
renováveis e o seu potencial, incluindo o 
potencial para a redução de emissões. 
Essas regras deverão dar incentivos à 
diminuição de emissões específicas. As 
atribuições baseadas em parâmetros de 
referência 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 
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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.

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 a 
partir de gases residuais 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. Na definição dos 
princípios para o estabelecimento de 
parâmetros de referência em sectores 
individuais, a Comissão consultará os 
sectores em questão.

Or. en

Justificação

Os gases residuais resultantes de processos de produção têm que ser utilizados 
imediatamente após terem sido produzidos. A fim de assegurar a eficiência da sua 
recuperação, deverá ser dada a máxima flexibilidade na sua utilização. A utilização de gases 
residuais de processos de produção para a produção de electricidade contribui para a 
conservação dos recursos e a redução das emissões de CO2. A electricidade produzida nestas 
condições particulares deve ser excluída dos leilões.

Alteração 95
Jerzy Buzek

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 
(parâmetros de referência), a fim de 

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade, 
como o estabelecimento de parâmetros de 
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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.

referência sectoriais, mas sem se limitar a
estes últimos, a fim de reduzir ao mínimo 
as distorções da concorrência na 
Comunidade. Essas regras deverão 
estabelecer claramente os processos de 
estabelecimento dos parâmetros de 
referência sectoriais, se necessário 
tomando 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 
devem evitar a criação de incentivos ao 
aumento das emissões. 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 também 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. Na definição dos princípios para o 
estabelecimento de parâmetros de 
referência em sectores individuais, a 
Comissão consultará os sectores em 
questão.

Or. en

Justificação

Os princípios para o estabelecimento de parâmetros de referência deverão ser acordados 
com os sectores em questão e reflectir as emissões actuais e as opções técnicas para a 
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redução de emissões em cada sector.

Alteração 96
Paul Rübig

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 
(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.

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
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.
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.
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Or. en

Justificação

A proposta de directiva está actualmente concebida para atenuar as consequências 
ambientais negativas ligadas ao leilão na ausência de um acordo internacional, mas não 
trata de forma abrangente dos efeitos económicos negativos que poderão resultar da hipótese 
de um verdadeiro acordo internacional não criar um plano de actividade equitativo entre as 
empresas nos países em concorrência.

Alteração 97
Philippe Busquin

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 
(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 

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
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 
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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.

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 a partir de gases 
residuais resultantes de processos 
industriais. As licenças de emissão que, 
em 2020, se mantenham em reserva para os 
novos operadores deverão ser levadas a 
leilão.

Or. en

Justificação

Os gases residuais resultantes de processos de produção têm que ser utilizados 
imediatamente após terem sido produzidos. A fim de assegurar a eficiência da sua 
recuperação, deverá ser dada a máxima flexibilidade na sua utilização. A utilização de gases 
residuais de processos de produção para a produção de electricidade contribui para a 
conservação dos recursos e a redução das emissões de CO2. A electricidade produzida nestas 
condições particulares deve ser excluída dos leilões.

Alteração 98
Werner Langen

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 
(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 

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
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, de 
fontes de energia limpas como o 
hidrogénio e da captura e armazenamento 
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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.

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, do fornecimento de calor e 
gases industriais 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.

Or. en

Justificação

O hidrogénio está actualmente a ser desenvolvido para utilização estacionária (produção 
descentralizada de electricidade) e móvel em toda a UE enquanto fonte de energia limpa 
favorecida pelos decisores políticos. A sua utilização é amplamente justificada por razões 
ambientais que mostram estar tão próximo do ponto de utilização, ou mesmo mais próximo 
do ciclo de vida das emissões de CO2 em comparação com outros combustíveis.

Alteração 99
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
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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.

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, incluindo 
combinações de calor e electricidade, 
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.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento da CAE constitui um objectivo declarado da UE. Conjuntamente com 
outras tecnologias aqui referidas, as regras de atribuição de licenças deverão assegurar que 
o comércio de emissões é no sentido do desenvolvimento de tecnologias que têm o maior 
potencial de redução do CO2, nomeadamente as CAE. A presente alteração visa a coerência 
com outras disposições da proposta que tratam das CAE.
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Alteração 100
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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 
(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.

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
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 e de gás industriais 
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.
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Or. fr

Justificação

Afigura-se oportuno cobrir todos os serviços.

Alteração 101
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Em qualquer dos casos, a 
combinação altamente eficiente de 
aquecimento e electricidade, enquanto 
parte dos alicerces da luta contra as 
alterações climáticas, deve merecer um 
apoio especial por parte dos mecanismos 
estabelecidos na presente directiva.

Or. en

Justificação

Potencialmente, as CAE podem dar uma contribuição muito substancial para o objectivo de 
reduzir as emissões de CO2. O STE deve ter em conta este potencial e apoiá-lo 
adequadamente.

Alteração 102
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

(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 
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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 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

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. Caso 
ainda não tenha sido concluído um 
acordo internacional sobre as alterações 
climáticas conducente a reduções 
obrigatórias da emissão de gases com 
efeito de estufa em países que 
representam uma massa crítica da 
produção em sectores abrangidos pelo 
STE da UE que não beneficiam de 
licenças gratuitas comparáveis às da UE, 
será necessário evitar emissões de gases 
com efeito de estufa que ocorram fora da 
Comunidade e prejudiquem a sua acção, 
conduzindo à "fuga de carbono". Para 
este efeito, deverão ser adoptadas 
medidas, aplicáveis às importações de 
bens que, de outro modo, prejudicam a 
sua acção. Tais decisões deverão ser 
neutras em termos de efeitos. A fim de 
estar preparado para tal eventualidade 
susceptível de comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade, deverá 
ser restabelecida uma perequação de 
carbono efectiva, sob forma de requisito 
de atribuições de importação aos produtos 
energético-intensivos para a Comunidade.
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.
Estas medidas devem fazer aplicar aos 
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importadores de bens requisitos análogos 
aos aplicáveis nas unidades de produção 
da UE que não beneficiam de licenças 
gratuitas e que tenham mostrado estarem 
expostos a riscos significativos de fuga de
carbono ou à concorrência internacional 
em países terceiros não sujeitos a medidas 
vinculativas e controláveis de redução das 
emissões com efeito de estufa no contexto 
do quadro de política climática pós-2012.

Or. en

Alteração 103
Herbert Reul, Christian Ehler

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 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 
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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.

Comunidade adoptará igualmente para os
sectores ou subsectores que satisfaçam os 
critérios relevantes o princípio da 
atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito com base em valores de 
referência.

Or. de

Justificação

Também neste caso, a abordagem dos valores de referência com base nas melhores 
tecnologias disponíveis constitui a solução mais eficiente e menos onerosa.

Alteração 104
Paul Rübig

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 

(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 
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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 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinadas indústrias transformadoras
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 e de 
perda de competitividade, a Comunidade 
atribuirá 100% de licenças de emissão a 
título gratuito às unidades de produção 
abrangidas pelo sistema comunitário cuja 
actividade principal não seja a produção 
de electricidade. No caso das indústrias 
transformadoras 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.

Or. en

Justificação

A proposta de directiva está actualmente concebida para atenuar as consequências 
ambientais negativas ligadas ao leilão na ausência de um acordo internacional, mas não 
trata de forma abrangente dos efeitos económicos negativos que poderão resultar da hipótese 
de um verdadeiro acordo internacional não criar um plano de actividade equitativo entre as 
empresas nos países em concorrência.
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Alteração 105
Hannes Swoboda

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, 

(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, consoante o risco de fuga de 
carbono. Com base na perda potencial de 
quotas de mercado significativas a favor 
de unidades de produção fora da 
Comunidade que não tomam medidas 
equivalentes de redução das emissões 
deverá ser aditada ao Anexo da presente 
Directiva uma lista dos sectores 
energético-intensivos expostos ao risco de 
fuga do carbono. A Comunidade 
continuará a atribuir licenças a título 
gratuito aos sectores ou sub-sectores que 



AM\728287PT.doc 69/99 PE407.871v01-00

PT

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.

cumpram os critérios relevantes que 
determinam o risco de fuga de carbono. 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.

Or. en

Justificação

A introdução de uma lista de sectores em risco de fuga de carbono permitirá dar clareza e 
aumentar a certeza legal. Em caso de riscos de fuga de carbono identificados, a atribuição 
basear-se-á em parâmetros de referência, mas será gratuita até 100% das atribuições 
determinadas por esses parâmetros em função do risco de fuga de carbono.

Alteração 106
Alejo Vidal-Quadras

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 

(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 
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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 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

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. Com base 
na perda potencial de quotas de mercado 
significativas a favor de unidades de 
produção fora da Comunidade que não 
tomam medidas equivalentes de redução 
das emissões deverá ser aditada ao Anexo 
da presente Directiva uma lista dos 
sectores energético-intensivos expostos ao 
risco de fuga do carbono. A Comunidade 
continuará a atribuir licenças a título 
gratuito aos sectores ou sub-sectores que 
cumpram os critérios relevantes que 
determinam o risco de fuga de carbono. 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.

Or. en

Justificação

A introdução de uma lista de sectores em risco de fuga de carbono permitirá dar clareza e 
aumentar a certeza legal. Em caso de riscos de fuga de carbono identificados, a atribuição 
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basear-se-á em parâmetros de referência, mas será gratuita até 100% das atribuições 
determinadas por esses parâmetros.

Alteração 107
Werner Langen

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 

(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, bem como 
partes de instalações que forneçam calor 
ou gases industriais, detidas e/ou 
exploradas por terceiros, 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 
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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.

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.

Or.  en

Justificação

Devem evitar-se todas as distorções do mercado interno provocadas pela atribuição de 
licenças que impliquem deslocar a produção das indústrias especializadas na produção de 
gases industriais para os consumidores desses gases, aumentando assim as emissões de CO2.  
Deve reconhecer-se que o objectivo do RCLE-UE é reduzir as emissões de gases com efeito 
de estufa e que a interrupção dos actuais métodos de produção de gases industriais de uma 
forma eficiente do ponto de vista energético poderia ter um efeito perverso. 

Alteração 108
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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 

(20) A fim de garantir a eficácia do 
mercado europeu de comércio de licenças 
de emissão e de evitar que as restrições 
europeias conduzam a uma 
deslocalização da indústria para países 
com normas ambientais menos rigorosas 
– impedindo a diminuição das emissões 
mundiais –, importa, para os sectores e 
subsectores com uma utilização intensiva 
de energia e sujeitos à concorrência 
internacional, criar um sistema eficaz que 
permita colocar em pé de igualdade as 
instalações comunitárias e as instalações 
de países terceiros, impondo, 
nomeadamente, aos importadores 
exigências comparáveis às das instalações 
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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. 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.

da União Europeia através da restituição 
obrigatória de licenças. A aplicação deste 
mecanismo foi concebida apenas para os 
países que, na sequência do acordo 
internacional, não tenham , no caso dos 
países desenvolvidos, assumido 
compromissos comparáveis aos da União 
Europeia em termos de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa ou, 
no caso dos países emergentes, não 
tenham posto em prática novas acções 
adequadas, mensuráveis, comunicáveis e 
verificáveis, em conformidade com o 
roteiro adoptado aquando da Conferência 
de Bali. A Comissão deveria identificar os 
sectores que apresentam um risco de fuga 
de carbono, fazendo referência a critérios 
muito precisos que permitam verificar se 
o risco de fuga de carbono é 
correctamente avaliado e evitar qualquer 
sobrecompensação. É conveniente que o 
mecanismo de ajustamento nas fronteiras 
seja compatível com as obrigações 
internacionais da Comunidade, 
nomeadamente em relação à OMC.

Or. fr

Justificação

A União Europeia deve deixar claro aos países recalcitrantes em assinar acordos 
internacionais que a recusa de ratificar tais acordos terá consequências para os 
importadores dos seus produtos na Europa.
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Alteração 109
Herbert Reul, Christian Ehler

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 
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 

(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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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.

Or. de

Justificação

O risco de uma fuga de carbono é minimizado através da introdução de um modelo de 
valores de referência. Todavia, não se compreende por que motivo a identificação apenas é 
feita em 2010, dado que tal apenas protelará os investimentos necessários. Um ano deve ser 
suficiente para que a Comissão possa tomar uma decisão.

Alteração 110
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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 

(20) Por conseguinte, a Comissão 
procederá 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, apresentará
um relatório analítico em que avaliará a 
situação, tendo particularmente em conta 
os sectores com utilização intensiva de 
energia expostos a um significativo risco 
de fuga de carbono.  O relatório deve ser 
acompanhado das propostas adequadas, 
que incluirão uma adaptação da 
percentagem das licenças de emissão 
recebidas a título gratuito e, como medida 
complementar, 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. 
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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.
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.

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.

Or. en

Justificação

Deve proceder-se à avaliação de todos os sectores, mas mais particularmente dos sectores 
expostos. Deve igualmente clarificar-se que os sistemas de perequação do carbono serão 
utilizados a par de outras medidas primárias. Devem também apresentar-se propostas para 
fazer face aos encargos crescentes, por exemplo, o aumento dos custos resultantes dos 
elevados preços da electricidade. 

Alteração 111
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá (20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
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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 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.

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. 
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.
A questão da segurança do abastecimento 
da União Europeia em matérias-primas 
deve ser igualmente tomada em 
consideração. Qualquer medida tomada 
deverá também estar em conformidade 
com as obrigações internacionais da 
Comunidade, incluindo o Acordo da OMC.

Or.  en
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Justificação

A presente proposta de directiva visa actualmente a atenuar as consequências ambientais 
negativas relacionadas com a venda em leilão de licenças na ausência de um acordo 
internacional, mas não enfrenta de uma forma abrangente as consequências económicas 
negativas que se verificariam se um acordo internacional significativo não criasse condições 
equitativas de concorrência entre as empresas de nações concorrentes.

Alteração 112
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 terceiros. 

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, importa identificar no 
próprio articulado da directiva os sectores 
ou subsectores industriais com utilização 
intensiva de energia susceptíveis de 
estarem sujeitos a fuga de carbono. É 
essencial que essa lista possa ser 
completada para que os sectores e 
subsectores industriais, que apresentam 
esse risco, sejam identificados, o mais 
tardar, até 30 de Junho de 2009. Essa lista 
poderá ser revista ou completada 
ulteriormente, a fim de ter em conta – com 
os mesmos critérios – as consequências 
das evoluções do contexto mundial. A 
Comissão deverá basear a sua análise na 
avaliação da dificuldade de um dado sector 
em repercutir o custo das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado a favor de instalações fora da 
Comunidade que não desenvolvam 
medidas comparáveis de redução das 
emissões. As indústrias com utilização 
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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.

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. 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.
Os compromissos comparáveis entre 
países desenvolvidos e as contribuições 
dos países em desenvolvimento, 
nomeadamente, dos países em 
desenvolvimento mais avançados no plano 
económico, devem poder ser mensuráveis, 
verificáveis e comunicáveis. Os métodos 
de medição e verificação devem ser 
reconhecidos a nível internacional.

Or. fr

Justificação

O acordo internacional deve ser concluído em Dezembro de 2009, pelo que não se deve adiar 
para 2011 a revisão das disposições comunitárias. Para conferir segurança aos 
investimentos, importa determinar o mais cedo possível os sectores expostos ao risco de fuga 
de carbono. 

É necessário poder actualizar a lista para ter em conta qualquer evolução significativa no 
plano mundial em matéria de alterações climáticas. Todavia, essa actualização não pode ser 
desencadeada de forma unilateral a nível europeu na ausência de uma evolução 
internacional significativa.
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Alteração 113
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 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 

(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. A obrigação de 
importar licenças de emissão deverá 
aplicar requisitos aos importadores que não 
serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, em matéria de 
devolução de licenças de emissão. O 
sistema 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.
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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.

Or.  en

Alteração 114
Werner Langen

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 

(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, o mais tardar, no prazo 
de seis meses após a data de entrada em 
vigor da presente directiva, 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 e 
o efeito indirecto do CO2 nos preços da 
electricidade 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 receberão, 
pelas emissões directas e, se for caso 
disso, indirectas, uma quantidade mais 
elevada de licenças de emissão a título 
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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.

gratuito Para alguns sectores, 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.

Or.  en

Justificação

A indústria tem necessidade de clareza no que respeita aos sectores e subsectores que ficarão 
abrangidos por este compromisso e no que respeita às medidas tomadas, o mais rapidamente 
possível, a fim de preparar as instalações em causa para as operações futuras ou para o 
encerramento. As medidas devem igualmente tomar em consideração os efeitos directos e 
indirectos do custo do CO2 se tiver de se fazer face a um risco significativo de fuga de 
carbono. O sistema de perequação do carbono não convirá a todos os sectores.

Alteração 115
Angelika Niebler

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 

(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 
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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 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, 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 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. Importa ter 
igualmente em conta a questão da 
garantia do aprovisionamento de 
matérias-primas na União Europeia.
Deverá também estar em conformidade 
com as obrigações internacionais da 
Comunidade, incluindo o Acordo da OMC.  

Or. de
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Justificação

O acesso às matérias-primas é cada vez mais o principal factor de um desenvolvimento 
económico bem sucedido, pelo que reveste grande importância estratégica. Custos elevados 
como os que um leilão de licenças de emissão implica para alguns sectores levarão ao 
encerramento da produção própria e à compra proveniente de países terceiros. Aumentará 
assim a dependência de importações.

Levará igualmente a uma deslocação da produção para países terceiros detentores de 
matérias-primas.

Alteração 116
Hannes Swoboda

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 

(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 
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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.

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. Importa ter 
igualmente em conta a questão da 
garantia do aprovisionamento de 
matérias-primas na União Europeia. 
Deverá também estar em conformidade 
com as obrigações internacionais da 
Comunidade, incluindo o Acordo da OMC.

Or. de

Justificação

O acesso às matérias-primas é cada vez mais o principal factor de um desenvolvimento 
económico bem sucedido, pelo que reveste grande importância estratégica. Custos elevados 
como os que um leilão de licenças de emissão implica para alguns sectores levarão ao 
encerramento da produção própria e à compra proveniente de países terceiros. Aumentará 
assim a dependência de importações.

Levará igualmente a uma deslocação da produção para países terceiros detentores de 
matérias-primas.

Alteração 117
Philippe Busquin

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

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Não deverá ser criada uma 
distorção de concorrência indevida entre 
as instalações, quer estas se encontrem 
externalizadas quer não.

Or.  en
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Justificação

Devem evitar-se todas as distorções do mercado interno provocadas pela atribuição de 
licenças que impliquem deslocar a produção das instalações externalizadas para instalações 
internalizadas, aumentando assim as emissões de CO2.  O objectivo do RCLE-UE é reduzir 
as emissões de gases com efeito de estufa e a interrupção dos actuais métodos de produção 
de gases industriais de uma forma eficiente do ponto de vista energético poderia ter um efeito 
perverso.

Alteração 118
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Não deverá ser criada uma 
distorção de concorrência indevida entre 
as instalações, quer estas se encontrem 
externalizadas quer não.

Or.  en

Justificação

A fim de não criar na proposta actual  incentivos que possam provocar distorções de 
mercado e aumentar as emissões, é essencial que o texto da directiva reflicta a 
"externalização" praticada por muitos sectores.  Devem evitar-se as distorções do mercado 
interno provocadas pela atribuição de licenças que impliquem deslocar a produção das 
instalações externalizadas para instalações internalizadas, aumentando assim as emissões de 
CO2.  O objectivo do regime é reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e a 
interrupção dos actuais métodos de produção de gases industriais de uma forma eficiente do 
ponto de vista energético poderia ter um efeito perverso. 
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Alteração 119
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 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 

(21) A fim de assegurar condições de 
concorrência equitativas na Comunidade, 
deverá ser harmonizada a utilização de 
créditos para reduções das emissões fora 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 
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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 
deverá ser aumentado em simultâneo com 
o aumento do nível de reduções das 
emissões a atingir através do regime 
comunitário.

energia a partir de fontes renováveis até 
2020 e de promoção da eficiência 
energética, da inovação e do 
desenvolvimento tecnológico. 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.

Or.  en

Justificação

As condições dos créditos de compensação devem ser determinadas no quadro das Nações 
Unidas e de um acordo internacional global pós-2012.

Alteração 120
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A fim de proporcionar previsibilidade, 
deverão ser dadas garantias aos operadores 
sobre as suas possibilidades de utilização 
das RCE e URE após 2013, até esgotar o 
nível que lhes foi concedido para utilização 
no período de 2008 a 2012, de tipos de 

(22) A fim de proporcionar previsibilidade, 
deverão ser dadas garantias aos operadores 
sobre as suas possibilidades de utilização 
das RCE e URE após 2013, até esgotar o 
nível que lhes foi concedido para utilização 
no período de 2008 a 2012, de tipos de 



AM\728287PT.doc 89/99 PE407.871v01-00

PT

projecto aceites por todos os Estados-
Membros no âmbito do regime comunitário 
no período de 2008 a 2012. Dado que os 
Estados-Membros só podem proceder à 
transferência, entre períodos de 
cumprimento ao abrigo de acordos 
internacionais, de RCE e URE detidos por 
operadores depois de 2015 ("reporte" de 
RCE e URE) e apenas se os Estados-
Membros decidirem permitir o reporte 
desses RCE e URE no contexto dos 
direitos limitados de reporte desses 
créditos, essa segurança deverá ser 
proporcionada exigindo aos Estados-
Membros que permitam aos operadores 
trocar essas RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões antes 
de 2012 por licenças de emissão válidas a 
partir de 2013. Contudo, dado que os
Estados-Membros não deverão ser 
obrigados a aceitar RCE e URE que não 
têm a certeza de poder utilizar para fins de 
cumprimento dos seus actuais 
compromissos internacionais, este requisito 
não deverá prolongar-se para além de 31 de 
Dezembro de 2014. Deverá ser dada aos 
operadores a mesma segurança no que diz 
respeito a RCE de projectos que foram 
estabelecidos antes de 2013 no que diz 
respeito a reduções das emissões a partir de 
2013.

projecto aceites por todos os Estados-
Membros no âmbito do regime comunitário
no período de 2008 a 2012. Além disso, 
deve ser concedida adicionalmente aos 
operadores a possibilidade de utilizar 
anualmente licenças de emissão de 
mecanismos de projectos flexíveis (RCE, 
URE) ou outros créditos autorizados de 
países terceiros até ao limite de 50% das 
reduções por confronto com a quantidade 
atribuída para o período de 2008-2012. 
Dado que os Estados-Membros só podem 
proceder à transferência, entre períodos de 
cumprimento ao abrigo de acordos 
internacionais, de RCE e URE detidos por 
operadores depois de 2015 ("reporte" de 
RCE e URE) e apenas se os Estados-
Membros decidirem permitir o reporte 
desses RCE e URE no contexto dos 
direitos limitados de reporte desses 
créditos, essa segurança deverá ser 
proporcionada exigindo aos Estados-
Membros que permitam aos operadores 
trocar essas RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões antes 
de 2012 por licenças de emissão válidas a 
partir de 2013. Contudo, dado que os 
Estados-Membros não deverão ser 
obrigados a aceitar RCE e URE que não 
têm a certeza de poder utilizar para fins de 
cumprimento dos seus actuais 
compromissos internacionais, este requisito 
não deverá prolongar-se para além de 31 de 
Dezembro de 2014. Deverá ser dada aos 
operadores a mesma segurança no que diz 
respeito a RCE de projectos que foram 
estabelecidos antes de 2013 no que diz 
respeito a reduções das emissões a partir de 
2013.

Or. de

Justificação

Flexibilização com vista a uma boa relação custos-eficácia.
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Alteração 121
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A fim de proporcionar previsibilidade, 
deverão ser dadas garantias aos operadores 
sobre as suas possibilidades de utilização 
das RCE e URE após 2013, até esgotar o 
nível que lhes foi concedido para 
utilização no período de 2008 a 2012, de 
tipos de projecto aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012. 
Dado que os Estados-Membros só podem 
proceder à transferência, entre períodos de 
cumprimento ao abrigo de acordos 
internacionais, de RCE e URE detidos por 
operadores depois de 2015 ("reporte" de 
RCE e URE) e apenas se os Estados-
Membros decidirem permitir o reporte 
desses RCE e URE no contexto dos 
direitos limitados de reporte desses 
créditos, essa segurança deverá ser 
proporcionada exigindo aos Estados-
Membros que permitam aos operadores 
trocar essas RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões antes 
de 2012 por licenças de emissão válidas a 
partir de 2013. Contudo, dado que os 
Estados-Membros não deverão ser 
obrigados a aceitar RCE e URE que não 
têm a certeza de poder utilizar para fins de 
cumprimento dos seus actuais 
compromissos internacionais, este requisito 
não deverá prolongar-se para além de 31 de 
Dezembro de 2014. Deverá ser dada aos 
operadores a mesma segurança no que diz 
respeito a RCE de projectos que foram 
estabelecidos antes de 2013 no que diz 
respeito a reduções das emissões a partir de 
2013.

(22) A fim de proporcionar previsibilidade, 
deverão ser dadas garantias aos operadores 
sobre as suas possibilidades de utilização 
das RCE e URE após 2013, até esgotar 
25% das suas emissões no ano respectivo, 
de tipos de projecto aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012. 
Dado que os Estados-Membros só podem 
proceder à transferência, entre períodos de 
cumprimento ao abrigo de acordos 
internacionais, de RCE e URE detidos por 
operadores depois de 2015 ("reporte" de 
RCE e URE) e apenas se os Estados-
Membros decidirem permitir o reporte 
desses RCE e URE no contexto dos 
direitos limitados de reporte desses 
créditos, essa segurança deverá ser 
proporcionada exigindo aos Estados-
Membros que permitam aos operadores 
trocar essas RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões antes 
de 2012 por licenças de emissão válidas a 
partir de 2013. Contudo, dado que os 
Estados-Membros não deverão ser 
obrigados a aceitar RCE e URE que não 
têm a certeza de poder utilizar para fins de 
cumprimento dos seus actuais 
compromissos internacionais, este requisito 
não deverá prolongar-se para além de 31 de 
Dezembro de 2014. Deverá ser dada aos 
operadores a mesma segurança no que diz 
respeito a RCE de projectos que foram 
estabelecidos antes de 2013 no que diz 
respeito a reduções das emissões a partir de 
2013.

Or.  en
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Justificação

Indexar os certificados IC/MDL autorizados aos volumes autorizados ao abrigo do segundo 
período de negociação não se enquadra nos esforços de harmonização, uma vez que os 
vários Estados-Membros autorizaram, durante o segundo período de negociação, 
percentagens diferentes.  Manter estas percentagens após o segundo período de negociação 
daria origem a um tratamento desigual dos operadores. Daí que seja oportuno um 
valor-limite global, que elimine as desigualdades de tratamento sem violar os direitos 
adquiridos, a fim de evitar procedimentos judiciais por parte dos operadores em situação de 
desvantagem.

Alteração 122
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A fim de proporcionar previsibilidade, 
deverão ser dadas garantias aos operadores 
sobre as suas possibilidades de utilização 
das RCE e URE após 2012, até esgotar o 
nível que lhes foi concedido para 
utilização no período de 2008 a 2012, de 
tipos de projecto aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012. 
Dado que os Estados-Membros só podem 
proceder à transferência, entre períodos de 
cumprimento ao abrigo de acordos 
internacionais, de RCE e URE detidos por 
operadores depois de 2015 ("reporte" de 
RCE e URE) e apenas se os Estados-
Membros decidirem permitir o reporte 
desses RCE e URE no contexto dos 
direitos limitados de reporte desses 
créditos, essa segurança deverá ser 
proporcionada exigindo aos Estados-
Membros que permitam aos operadores 
trocar essas RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões antes 
de 2012 por licenças de emissão válidas a 
partir de 2013. Contudo, dado que os 
Estados-Membros não deverão ser 
obrigados a aceitar RCE e URE que não 
têm a certeza de poder utilizar para fins de 

(22) A fim de proporcionar previsibilidade, 
deverão ser dadas garantias aos operadores 
sobre as suas possibilidades de utilização 
das RCE e URE após 2012 e outros 
créditos para redução de emissões, até 
esgotar 10,5 % das suas emissões anuais, 
de tipos de projecto aceites, no mínimo, 
por um Estado-Membro, no âmbito do 
regime comunitário até 2012, inclusive. 
Dado que os Estados-Membros só podem 
proceder à transferência, entre períodos de 
cumprimento ao abrigo de acordos 
internacionais, de RCE e URE detidos por 
operadores depois de 2015 ("reporte" de 
RCE e URE) e apenas se os Estados-
Membros decidirem permitir o reporte 
desses RCE e URE no contexto dos 
direitos limitados de reporte desses 
créditos, essa segurança deverá ser 
proporcionada exigindo aos Estados-
Membros que permitam aos operadores 
trocar essas RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões antes 
de 2012 por licenças de emissão válidas a 
partir de 2013. Contudo, dado que os 
Estados-Membros não deverão ser 
obrigados a aceitar RCE e URE que não 
têm a certeza de poder utilizar para fins de 
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cumprimento dos seus actuais 
compromissos internacionais, este requisito 
não deverá prolongar-se para além de 31 de 
Dezembro de 2014. Deverá ser dada aos 
operadores a mesma segurança no que diz 
respeito a RCE de projectos que foram 
estabelecidos antes de 2013 no que diz 
respeito a reduções das emissões a partir de 
2013.

cumprimento dos seus actuais 
compromissos internacionais, este requisito 
não deverá prolongar-se para além de 31 de 
Dezembro de 2014. Deverá ser dada aos 
operadores a mesma segurança no que diz 
respeito a RCE de projectos que foram 
estabelecidos antes de 2013 no que diz 
respeito a reduções das emissões a partir de 
2013.

Or.  en

Justificação

Os créditos MDL e IC representam uma forma eficaz e económica de reduzir as emissões de 
CO2, garantindo simultaneamente que os países em desenvolvimento tenham acesso a 
melhores tecnologias. A fim de criar a maior flexibilidade possível, os Estados-Membros 
deveriam proceder ao reconhecimento mútuo dos tipos de projectos que já são reconhecidos 
num dos outros Estados-Membros.

Alteração 123
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A fim de proporcionar previsibilidade, 
deverão ser dadas garantias aos operadores 
sobre as suas possibilidades de utilização 
das RCE e URE após 2013, até esgotar o 
nível que lhes foi concedido para utilização 
no período de 2008 a 2012, de tipos de 
projecto aceites por todos os Estados-
Membros no âmbito do regime comunitário 
no período de 2008 a 2012. Dado que os 
Estados-Membros só podem proceder à 
transferência, entre períodos de 
cumprimento ao abrigo de acordos 
internacionais, de RCE e URE detidos por 
operadores depois de 2015 ("reporte" de 
RCE e URE) e apenas se os Estados-
Membros decidirem permitir o reporte 
desses RCE e URE no contexto dos 
direitos limitados de reporte desses 

(22) A fim de proporcionar previsibilidade, 
deverão ser dadas garantias aos operadores 
sobre as suas possibilidades de utilização 
das RCE e URE após 2013, até esgotar o 
nível que lhes foi concedido para utilização 
no período de 2008 a 2012, de tipos de 
projecto aceites por todos os Estados-
Membros no âmbito do regime comunitário 
no período de 2008 a 2012. Dado que os 
Estados-Membros só podem proceder à 
transferência, entre períodos de 
cumprimento ao abrigo de acordos 
internacionais, de RCE e URE detidos por 
operadores depois de 2015 ("reporte" de 
RCE e URE) e apenas se os Estados-
Membros decidirem permitir o reporte 
desses RCE e URE no contexto dos 
direitos limitados de reporte desses 
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créditos, essa segurança deverá ser 
proporcionada exigindo aos Estados-
Membros que permitam aos operadores 
trocar essas RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões antes 
de 2012 por licenças de emissão válidas a 
partir de 2013. Contudo, dado que os 
Estados-Membros não deverão ser 
obrigados a aceitar RCE e URE que não 
têm a certeza de poder utilizar para fins de 
cumprimento dos seus actuais 
compromissos internacionais, este requisito 
não deverá prolongar-se para além de 31 de 
Dezembro de 2014. Deverá ser dada aos 
operadores a mesma segurança no que diz 
respeito a RCE de projectos que foram 
estabelecidos antes de 2013 no que diz 
respeito a reduções das emissões a partir de 
2013.

créditos, essa segurança deverá ser 
proporcionada exigindo aos Estados-
Membros que permitam aos operadores 
trocar essas RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões antes 
de 2012 por licenças de emissão válidas a 
partir de 2013. Contudo, dado que os 
Estados-Membros não deverão ser 
obrigados a aceitar RCE e URE que não 
têm a certeza de poder utilizar para fins de 
cumprimento dos seus actuais 
compromissos internacionais, este requisito 
não deverá prolongar-se para além de 31 de 
Dezembro de 2014. Deverá ser dada aos 
operadores a mesma segurança no que diz 
respeito a RCE de projectos de energia 
produzida a partir de fontes renováveis e 
de eficiência do lado da procura que 
foram estabelecidos antes de 2013 no que 
diz respeito a reduções das emissões a 
partir de 2013, com excepção dos RCE de 
grandes projectos de energia 
hidroeléctrica.

Or.  en

Justificação

A utilização de compensações externas deveria limitar-se aos créditos que são realmente 
adicionais e que contribuem para o desenvolvimento sustentável dos países de acolhimento. 
Mais particularmente, as RCE e URE provenientes de sectores identificados como expostos a 
uma fuga de carbono e à concorrência internacional não deveriam ser utilizadas na UE após 
2012.

Alteração 124
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Caso se verifiquem atrasos na 
conclusão de um acordo internacional, 
deverá ser prevista a possibilidade de 
utilização de créditos de projectos de 

Suprimido
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grande qualidade no regime comunitário 
de comércio de licenças de emissão 
mediante acordos com países terceiros. 
Esses acordos, que podem ser bilaterais 
ou multilaterais, poderão permitir que os 
projectos continuem a ser reconhecidos 
no regime comunitário que gerou as URE 
até 2012, mas já não o podem fazer no 
âmbito do quadro de Quioto.

Or.  en

Justificação

As condições dos créditos de compensação devem ser determinadas no quadro das Nações 
Unidas e de um acordo internacional global pós-2012.

Alteração 125
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de indicar claramente que a 
presente directiva abrange todos os tipos de 
caldeiras, queimadores, turbinas, 
aquecedores, fornalhas, incineradores, 
fornos, secadores, motores e fachos, bem 
como unidades de pós-combustão térmica 
ou catalítica, deverá ser acrescentada uma 
definição de instalação de combustão.

(28) A fim de indicar claramente que a 
presente directiva abrange todos os tipos de 
caldeiras, queimadores, turbinas, 
aquecedores, fornalhas, incineradores, 
fornos, secadores, motores e fachos, bem 
como unidades de pós-combustão térmica 
ou catalítica, deverá ser acrescentada uma 
definição de instalação de combustão, em 
conformidade com a definição pertinente 
da Directiva 96/61/CE do Conselho de 24 
de Setembro de 1996 relativa à prevenção 
e controlo integrados da poluição.

Or. de

Justificação

O conceito de "de instalação de combustão" deve ser definido de forma análoga à Directiva 
96/61/CE relativa à prevenção e controlo integrados da poluição, a fim de garantir a 
coerência terminológica e assegurar a compatibilidade entre a legislação em matéria de 
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autorizações e a legislação relativa ao comércio de emissões.

Alteração 126
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de indicar claramente que a 
presente directiva abrange todos os tipos de 
caldeiras, queimadores, turbinas, 
aquecedores, fornalhas, incineradores, 
fornos, secadores, motores e fachos, bem 
como unidades de pós-combustão térmica 
ou catalítica, deverá ser acrescentada uma 
definição de instalação de combustão.

(28) A fim de indicar claramente que a 
presente directiva abrange todos os tipos de 
caldeiras, queimadores, turbinas, 
aquecedores, fornalhas, incineradores, 
fornos, secadores e motores, deverá ser 
acrescentada uma definição de instalação 
de combustão.

Or.  en

Justificação

A combustão intermitente dos fachos é necessária para a segurança do processo na fase 
inicial e na fase final. Embora fosse conveniente reduzir este tipo de emissão (por exemplo, o 
custo previsto, em termos de material perdido, de um cracker de etileno é de 400-600 euros 
por tCO2), essa redução não é viável do ponto de vista técnico.  Além disso, não há a certeza 
de que exista equipamento para vigiar a combustão intermitente com a precisão requerida.

Alteração 127
Herbert Reul

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 

Suprimido
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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 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.]

Or. de

Justificação

Não é necessária uma referência especial aos transportes aéreos. Se forem incluídos no 
RCLE, deve aplicado aos transportes aéreos e eventualmente também aos transportes 
marítimos o modelo dos valores de referência, dado que de promove deste modo também a 
tecnologia mais eficiente sem causar custos adicionais maciços e assim distorcer a 
concorrência.

Alteração 128
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

(33) [No que diz respeito à abordagem de 
atribuição, a aviação deverá ser tratada 
como os produtores de electricidade. A 
Comunidade e os seus Estados-Membros 
deverão continuar a envidar esforços para 
obter um 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.]
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obter um 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.]

Or.  en

Justificação

A aviação não deve ser tratada do mesmo modo que o sector da electricidade porque pode 
também repercutir a maior parte dos seus custos no consumidor e a inclusão      dos 
operadores no regime de comércio com atribuição de direitos de emissão a título gratuito 
implicaria vantagens imprevistas para o sector, em detrimento do consumidor e sem 
quaisquer benefícios a nível ambiental.

Alteração 129
Miloslav Ransdorf

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 
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 

(33) [No que diz respeito à abordagem de 
atribuição, a aviação deverá receber 
atribuições transitórias de licenças a título 
gratuito. 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 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.]
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comunitário.]

Or.  en

Justificação

O processo de vendas em leilão constituirá, a nível mundial, o maior leilão jamais 
organizado. É essencial manter permanentemente um mercado líquido de licenças e evitar as 
eventuais falhas de mercado. Assim sendo, importa prever um período de adaptação para 
assegurar uma boa transição do mercado da electricidade para um processo integral de 
vendas em leilão, a fim de limitar os efeitos negativos na capacidade de produção e nos 
preços da electricidade e de evitar distorções do mercado a nível intra-europeu nas 
indústrias nacionais dependentes dos preços da energia.

Alteração 130
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) É importante que, no futuro, o 
regime seja alargado a fim de incluir 
outros emissores assinaláveis de gases 
com efeito estufa, especialmente no sector 
dos transportes, como os transportadores 
marítimos. Neste intuito, a Comissão deve 
propor, quanto antes, alterações 
apropriadas, acompanhadas de uma 
avaliação de impacto, com o objectivo de 
incorporar o sector do transporte 
marítimo no regime comunitário até 2013, 
e definir uma data para a inclusão do 
transporte rodoviário de mercadorias.

Or. nl

Justification

O transporte rodoviário de mercadorias e o transporte marítimo têm de ser incluídos no 
RCLE.
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Alteração 131
Herbert Reul, Christian Ehler

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 leilões 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 leilões de 
licenças de emissão no âmbito do modelo 
dos valores 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.

Or. de

Justificação

Não existe uma atribuição transitória de licenças de emissão a título gratuito, dado que o 
modelo dos valores de referência será igualmente introduzido para indústrias com uma 
utilização intensiva de energia. Além disso, o leilão apenas se processa no âmbito do modelo 
dos valores de referência se a instalação em causa ficar aquém dos valores de referência.
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