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Alteração 132
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração
(-1) O artigo 1.º passa a ter a seguinte 
redacção:
"A presente directiva cria um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade, a 
seguir designado "regime comunitário", 
a fim de promover a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
em condições que ofereçam uma boa 
relação custo-eficácia e sejam 
economicamente eficientes e, 
simultaneamente, fomentar a inovação e 
manter e reforçar a competitividade."

Or. en

Justificação

O RCLE deverá fomentar as inovações com baixo nível de emissões carbono, de molde a 
conferir às empresas da UE uma vantagem a longo prazo em relação aos concorrentes de 
países terceiros. Nos casos em que o RCLE implique risco de fuga de carbono há que manter 
a competitividade das empresas da UE.

Alteração 133
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração
Prevê igualmente maiores reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 

Prevê igualmente maiores reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
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fim de contribuir para os níveis de 
reduções considerados cientificamente 
necessários para evitar alterações 
climáticas perigosas.

fim de contribuir para os níveis de 
reduções considerados cientificamente 
necessários para reduzir a dependência em 
relação aos combustíveis fósseis durante 
as próximas décadas por razões de 
segurança de abastecimento.

Or. de

Justificação

As alterações climáticas são um aspecto entre muitos outros. O que é determinante é garantir 
a segurança do abastecimento para as próximas décadas. Ao mesmo tempo que se aumenta 
sensivelmente a eficácia na utilização dos combustíveis fósseis e que se desenvolvem outras 
fontes de energia, é também necessário reduzir duradouramente as emissões de gases com 
efeito de estufa.

Alteração 134
Patrick Louis

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 1-A

1. A Comissão examinará as modalidades 
de inclusão das actividades LULUCF no 
campo de aplicação da presente directiva 
à luz das propostas apresentadas na 
Conferência de Bali e dos progressos 
técnicos. Apresentará uma proposta 
legislativa neste domínio ao Parlamento e 
ao Conselho, o mais tardar no final de 
2008.
2. Essa proposta dirá respeito, 
nomeadamente, à inclusão dos projectos 
LULUCF nos "mecanismos de projecto" 
(IC e MDL) previstos pelo Protocolo de 
Quioto, incluindo a utilização dos RCE e 
das URE resultantes das actividades de 
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projecto no quadro do sistema 
comunitário antes da entrada em vigor de 
um futuro acordo internacional sobre as 
alterações climáticas."  

Or. fr

Justificação

Certos Estados-Membros criticam a Comissão por não ter justificado suficientemente a sua 
decisão de excluir as actividades LULUCF do campo do RCLE UE. As conclusões do 
Conselho Europeu convidavam a Comissão a explorar as possibilidades dessa inclusão. O 
Parlamento Europeu apelou também à Comissão para que examine essa possibilidade.

O estabelecimento de projectos LULUCF nos países em desenvolvimento via o MDL
constituiria uma fonte de financiamento não negligenciável capaz de assegurar a protecção 
da biodiversidade e a reabilitação das florestas degradadas. 

Alteração 135
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração
(1-A) Ao artigo 2.º é aditado o seguinte 
número:
"2-A. A presente directiva aplica-se 
igualmente, quando tal for expressamente 
disposto, às instalações enumeradas no 
Anexo 2-A-A."

Or. en

Justificação

Estes sectores, para os quais a compra de electricidade constitui uma parte significativa dos 
seus custos, ainda não foram incluídos no regime RCLE. No entanto, estes sectores têm de 
comprar energia a fornecedores de electricidade que fazem parte do RCLE, com o aumento 
considerável dos custos de produção que isso implica. A fim evitar fugas de carbono 
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indirectas, estes sectores devem ser compensados pelas ameaças à sua competitividade.

Alteração 136
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração
c) "Gases com efeito de estufa", os gases 
enumerados no anexo II e outros 
constituintes gasosos da atmosfera, tanto 
naturais como antropogénicos, que 
absorvem e reemitem radiação 
infravermelha;

c) "Gases com efeito de estufa", os gases 
enumerados no anexo II;

Or. de

Justificação

A definição dos gases com efeito de estufa é relevante para o objectivo da directiva. É por 
isso que basta mencionar os gases enumerados no anexo. É necessário por conseguinte 
adaptar unicamente o Anexo II, que constitui uma disposição essencial da directiva. 

Alteração 137
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração
c) "Gases com efeito de estufa", os gases 
enumerados no anexo II e outros 
constituintes gasosos da atmosfera, tanto 
naturais como antropogénicos, que 
absorvem e reemitem radiação 
infravermelha;

c) "Gases com efeito de estufa", os gases 
enumerados no anexo II e os gases que 
serão definidos como tais no âmbito de 
futuros acordos internacionais;

Or. de
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Justificação

A directiva deve referir-se aos gases com efeito de estufa enumerados no Protocolo de 
Quioto. A formulação proposta é tão abrangente que incluiria, por exemplo, o vapor de água. 

Alteração 138
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração
c) "Gases com efeito de estufa", os gases 
enumerados no anexo II e outros 
constituintes gasosos da atmosfera, tanto 
naturais como antropogénicos, que 
absorvem e reemitem radiação 
infravermelha;

c) "Gases com efeito de estufa", os gases 
enumerados no anexo II e os gases que 
serão definidos como tais no âmbito de 
futuros acordos internacionais;

Or. de

Justificação

Convém limitar a definição dos gases com efeito de estufa. A formulação prevista é tão vasta
que incluiria, por exemplo, o vapor de água, o que implica o risco de um futuro objectivo de 
redução mal adaptado e de despesas administrativas importantes.

Alteração 139
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea a)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração
c) "Gases com efeito de estufa", os gases 
enumerados no anexo II e outros 
constituintes gasosos da atmosfera, tanto 
naturais como antropogénicos, que 
absorvem e reemitem radiação 
infravermelha;

c) "Gases com efeito de estufa", os gases 
enumerados no anexo II e os gases 
classificados como gases com efeitos de 
estufa em futuros acordos internacionais;
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Or. en

Justificação

A definição de gases com efeito de estufa contida na proposta é demasiado abrangente e 
passível de diferentes interpretações. Para fins de coerência, a alteração propõe que a 
definição seja alinhada pelo Protocolo de Quioto, salvaguardando deste modo a efectividade 
dos esforços de redução.

Alteração 140
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)
Directiva 2003/87/CE
artigo 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

É indispensável tratar em pé de igualdade os novos operadores que dispõem pela primeira 
vez de um título de emissão e os que necessitam de uma actualização do seu título em 
consequência de uma expansão ou de uma evolução significativa da sua actividade. Esta 
definição, que foi a utilizada para os dois primeiros períodos da directiva quotas (2005/2007 
e 2008/2012), deve ser utilizada de novo para não introduzir distorção de tratamento. 
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Alteração 141
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto da Comissão Alteração
h) "Novo operador", qualquer instalação 

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

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

Or. en

Justificação

A definição de "Novo operador" deve ser adaptada para permitir às empresas, sempre que 
possível, concentrar a sua produção nas suas instalações mais eficientes na UE. Nesta óptica, 
é essencial garantir um tratamento equitativo e coerente aos três cenários industriais 
possíveis: instalações em funcionamento, aumento de capacidade das instalações existentes e 
desenvolvimento de novas instalações.

Alteração 142
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração
h) "Novo operador", qualquer instalação 
que desenvolva uma ou mais das 
actividades indicadas no anexo I e que 
tenha obtido um título de emissão de gases 

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

com efeito de estufa na sequência da 
apresentação à Comissão da lista referida 
no n.º 1 do artigo 11.°, bem como qualquer 
extensão de capacidade das instalações 
existentes;

Or. de

Justificação

A proposta de directiva não contém nenhuma disposição relativa à forma como devem ser 
tratadas juridicamente as extensões de capacidade de instalações existentes (por conseguinte, 
os aumentos de produção). Esta lacuna regulamentar deve ser colmatada. As instalações cuja 
capacidade é aumentada devem ser consideradas como novos operadores na acepção da 
directiva.

Alteração 143
Angelika Niebler

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

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

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

Or. de

Justificação

A proposta de directiva não contém nenhuma disposição relativa à forma como devem ser 
tratadas juridicamente as extensões de capacidade de instalações existentes (por conseguinte, 
os aumentos de produção). Esta lacuna regulamentar deve ser colmatada. As instalações cuja 
capacidade é aumentada devem ser consideradas como novos operadores na acepção da 
directiva. Uma distinção entre eles não tem fundamento objectivo e levantaria obstáculos aos 
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investimentos.

Alteração 144
Bernhard Rapkay, Matthias Groote

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b-A) (nova)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
b-A) É aditada a seguinte alínea:
“j-A) Entende-se por "empresa com 
utilização intensiva de energia", uma 
entidade empresarial, tal como referida 
no artigo 11.º, cujos custos de aquisição 
de produtos energéticos e electricidade 
ascendam, no mínimo, a 3,0% do valor da 
produção ou para a qual o imposto 
nacional a pagar sobre a energia ascenda, 
pelo menos, a 0,5% do valor acrescentado.
Entende-se por "custos de aquisição de 
produtos energéticos e electricidade", o 
custo real da energia adquirida ou gerada 
na empresa. Estão compreendidos 
exclusivamente a electricidade, os 
combustíveis de aquecimento e os 
produtos energéticos utilizados para o 
aquecimento. 
Entende-se por "valor de produção", o 
volume de negócios, incluindo os 
subsídios directamente ligados ao preço 
do produto, corrigido da variação das 
existências de produtos acabados, dos 
trabalhos em curso e dos bens e serviços 
adquiridos para revenda, diminuído das 
aquisições de bens e serviços para 
revenda.
Entende-se por "valor acrescentado", o 
total do volume de negócios sujeito a IVA, 
incluindo as exportações, diminuído do 
total das aquisições sujeitas a IVA, 
incluindo as importações.

Or. de
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Justificação

A legislação em matéria de ajudas e o objectivo de melhoria da segurança do planeamento e 
dos investimentos para as empresas impõem que se definam mais claramente, já na presente 
directiva, o que são indústrias com utilização intensiva de energia e como devem ser tratados 
no âmbito do sistema de comércio de quotas de emissão os sectores que apresentam um risco 
particular de transferência de emissões de CO 2.

Convém portanto definir as empresas com utilização intensiva de energia como na Directiva 
2003/96/CE sobre a tributação dos produtos energéticos.

Alteração 145
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea t)

Texto da Comissão Alteração
[t)] "Instalação de combustão", qualquer 
unidade técnica fixa  em que se proceda à 
oxidação de combustíveis produzindo 
energia térmica ou mecânica, ou ambas, e 
em que se realizem outras actividades 
directamente associadas, incluindo a 
depuração de efluentes gasosos;

[t)] "Instalação de combustão", qualquer 
unidade técnica fixa  em que se proceda à 
oxidação de combustíveis produzindo 
energia térmica ou mecânica, ou ambas, 
para fins de fornecimento ao consumidor 
final fora da instalação de combustão em 
causa;

Or. de

Alteração 146
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea t)

Texto da Comissão Alteração
[t)] "Instalação de combustão", qualquer 
unidade técnica fixa  em que se proceda à 
oxidação de combustíveis produzindo 
energia térmica ou mecânica, ou ambas, e 
em que se realizem outras actividades 
directamente associadas, incluindo a 

[t)] "Instalação de combustão", qualquer 
unidade técnica fixa  em que se proceda à 
oxidação de combustíveis produzindo 
energia térmica ou mecânica, ou ambas, 
para fins de fornecimento ao consumidor 
final fora da instalação de combustão em 
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depuração de efluentes gasosos; causa;

Or. de

Justificação

A definição de "instalação de combustão" deve, em conformidade com a designação, ser 
explícita e exclusivamente limitada às instalações mencionadas no Anexo I da directiva e não 
deve incluir a combustão interna em instalações industriais (produção de electricidade e 
calor para fornecimento a outros consumidores). 

Alteração 147
Esko Seppänen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea t)

Texto da Comissão Alteração
"[t)] "Instalação de combustão", qualquer 
unidade técnica fixa em que se proceda à 
oxidação de combustíveis produzindo 
energia térmica ou mecânica, ou ambas, e 
em que se realizem outras actividades 
directamente associadas, incluindo a 
depuração de efluentes gasosos;

"[t)] "Instalação de combustão", qualquer 
unidade técnica fixa em que se proceda à 
oxidação de combustíveis produzindo 
energia térmica ou mecânica, ou ambas, e 
em que se realizem outras actividades 
directamente associadas, incluindo a 
depuração de efluentes gasosos e 
excluindo a reciclagem/recuperação de 
metais e compostos de metais;

Or. en

Justificação

A UE não deve penalizar as operações de reciclagem de metais.

Alteração 148
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea u)
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Texto da Comissão Alteração
[u)"Produtor de electricidade", uma 
instalação que tenha produzido, a partir 
de 1 de Janeiro de 2005, electricidade 
para venda a terceiros e que apenas esteja 
abrangida pela categoria "Fornecimento 
de electricidade ou calor" no anexo I."

Suprimido

Or. de

Justificação

Todas as formas de produção de electricidade devem ser objecto do mesmo tratamento, a fim 
de evitar distorções do mercado. A multiplicidade dos conceitos de energia nos diversos  
sectores industriais deve ser conservada.

Alteração 149
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
artigo 3 – alínea u)

Texto da Comissão Alteração

u) "Produtor de electricidade", uma 
instalação que tenha produzido, a partir de 
1 de Janeiro de 2005, electricidade para 
venda a terceiros e que apenas esteja 
abrangida pela categoria "Fornecimento de 
electricidade ou calor" no anexo I."

u) "Produtor de electricidade", uma 
instalação ou parte de instalação que tenha 
produzido, a partir de 1 de Janeiro de 2005, 
electricidade para venda a terceiros e que 
apenas esteja abrangida pela categoria 
"Fornecimento de electricidade ou calor" 
no anexo I. Não é considerado como 
venda a terceiros o fornecimento de 
electricidade no quadro de uma obrigação 
de aquisição, salvo se a tarifa de retoma 
comportar um mecanismo de ajustamento 
que permita repercutir o preços das 
quotas na tarifa."

Or. fr
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Justificação

As instalações de co-geração construídas pelos industriais para satisfazer as suas 
necessidades próprias em vapor e electricidade são geralmente utilizadas em modo 
"baseload" e não podem, portanto, ser rentáveis quando postas em concorrência com ciclos 
combinados ou outras instalações de produção de electricidade. Importa, portanto, não 
aplicar as mesmas regras de atribuição às actividades de produção de electricidade objecto 
de uma obrigação de aquisição e a actividades similares em que esta obrigação não se 
aplica.

Alteração 150
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea u)

Texto da Comissão Alteração
[u)] "Produtor de electricidade", uma 
instalação que tenha produzido, a partir de 
1 de Janeiro de 2005, electricidade para 
venda a terceiros e que apenas esteja 
abrangida pela categoria "Fornecimento de 
electricidade ou calor" no anexo I."

[u)] "Produtor de electricidade", uma 
instalação que tenha produzido, a partir de 
1 de Janeiro de 2005, electricidade para 
venda a terceiros, que forneça 
principalmente redes públicas de 
electricidade e que apenas esteja abrangida 
pela categoria "Fornecimento de 
electricidade ou calor" no anexo I."

Or. en

Justificação

A exposição à concorrência a nível internacional obriga a incluir os autoprodutores na 
atribuição de licenças a título gratuito. Os sectores industriais que não as empresas públicas 
produtoras de electricidade devem continuar a ter a possibilidade de explorar as suas 
próprias instalações, em que já investiram. A definição deve, por conseguinte, ser alterada. 
Os autoprodutores, definidos na Directiva 96/92/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 19 de Dezembro de 1996, que estabelece regras comuns para o mercado interno da 
electricidade, como "pessoa singular ou colectiva que produz electricidade essencialmente 
para uso próprio", não devem ser excluídos da atribuição de licenças a título gratuito.
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Alteração 151
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea u-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração
(u-A) "Sectores expostos a riscos elevados 
de fuga de carbono", os sectores 
identificados em conformidade com os 
critérios definidos no n.º 9 do artigo 
10.º-A e enumerados no Anexo 1-A.

Or. en

Justificação

Clarificação dos sectores expostos a riscos mediante referência aos critérios e ao novo 
Anexo.

Alteração 152
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea u-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração
(u-A) "Sectores expostos a riscos elevados 
de fuga de carbono", os sectores 
identificados em conformidade com os 
critérios definidos no n.º 9 do artigo 
10.º-A e enumerados no Anexo 1-A.

Or. en

Justificação

Clarificação dos sectores expostos a riscos mediante referência aos critérios e ao novo 
Anexo.
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Alteração 153
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração
(u-A) "Empresas com utilização intensiva 
de energia", as unidades de produção 
referidas no Anexo IIab;

Or. de

Justificação

A definição de "empresas com utilização intensiva de energia" deve ser tão claramente 
definida como possível no Anexo III e servir de base para a atribuição de licenças gratuitas.

Alteração 154
Patrick Louis

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

Texto da Comissão Alteração

u-A) "Redução Certificada  de Emissão 
temporária" ou tCER, uma unidade 
resultante da actividade de um projecto de 
repovoamento florestal ou de florestação 
que expira no termo do período de 
compromisso nos termos do qual foi 
emitida, em aplicação do artigo 12 do 
Protocolo de Quioto e das decisões 
relativas à CQNUAC e ao Protocolo de 
Quioto.

Or. fr
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Justificação

O risco de não permanência nas florestas é tratado no procedimento MDL pela criação de 
créditos temporários; as modalidades foram fixadas em 2003 na Conferência das Partes em 
Milão (Decisão 19/CP.9). 

Alteração 155
Philippe Busquin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea u-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração
(u-A) "Instalação externa", uma 
instalação que é propriedade e/ou 
explorada por terceiros e desempenha 
uma função que pode, em alternativa, ser 
desempenhada por uma actividade de 
produção interna integrada no processo 
de produção do sector económico em 
causa.

Or. en

Justificação

É necessário definir o conceito de "instalações externas" para evitar que sejam objecto de 
métodos de atribuição de licenças diferentes e, consequentemente, tenham de suportar custos 
diferentes, mais elevados do que os suportados pela produção interna nos sectores por elas 
fornecidos.

Alteração 156
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea u-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração
(u-A) "Instalação externa", uma 
instalação que é propriedade e/ou 
explorada por terceiros e desempenha 
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uma função que pode, em alternativa, ser 
desempenhada por uma actividade de 
produção interna integrada no processo 
de produção do sector económico em 
causa.

Or. en

Justificação

É necessário definir o conceito de "instalações externas" para evitar que sejam objecto de 
métodos de atribuição de licenças diferentes e, consequentemente, tenham de suportar custos 
diferentes, mais elevados do que os suportados pela produção interna nos sectores por elas 
fornecidos.

Alteração 157
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/87/EC
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração
A autoridade competente deve, com uma 
periodicidade mínima de cinco anos, 
proceder à revisão do título de emissão de 
gases com efeito de estufa e efectuar 
eventuais alterações, conforme adequado.

Suprimido

Or. de

Justificação

A revisão regulamentar exigida pela Comissão em diversos pontos do pacote "clima e 
energia", que deve ser realizada de cinco em cinco anos, constitui um absurdo burocrático. É 
já efectuada uma revisão com base nos relatórios.
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Alteração 158
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 4
Directiva 2003/87/CE
artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

"A autoridade competente deve, com uma 
periodicidade mínima de cinco anos, 
proceder à revisão do título de emissão de 
gases com efeito de estufa e efectuar 
eventuais alterações, conforme adequado."

"A autoridade competente deve, com uma 
periodicidade mínima de cinco anos, 
proceder à revisão do título de emissão de 
gases com efeito de estufa e efectuar 
eventuais alterações, conforme adequado, 
de acordo com as mais recentes 
progressos da ciência."

Or. el

Justificação

Há que salientar que a revisão dos títulos de emissão bem como as alterações propostas se 
processarão á luz dos novos dados científicos. 

Alteração 159
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/87/CE
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração
A quantidade de licenças de emissão a 
nível comunitário emitidas anualmente 
com início em 2013 deve diminuir de uma 
forma linear a partir do ponto médio do 
período de 2008 a 2012. A quantidade deve 
diminuir por um factor linear de 1,74% em 
comparação com a quantidade anual total 
média de licenças emitidas pelos Estados-
Membros em conformidade com as 
decisões da Comissão relativas aos seus 
planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012.

A quantidade de licenças de emissão a 
nível comunitário emitidas anualmente 
com início em 2013 deve diminuir de uma 
forma linear a partir do ponto médio do 
período de 2008 a 2012. A quantidade deve 
diminuir por um factor linear de 0,92 % em 
comparação com a quantidade anual total 
média de licenças emitidas pelos Estados-
Membros em conformidade com as 
decisões da Comissão relativas aos seus 
planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012.
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Or. en

Justificação

O sector RCLE da UE não deve ser objecto de uma quota inadequada de 60% da redução, 
uma vez que contribui para apenas 40% das emissões. Por conseguinte, é necessário tratar 
os sectores de forma semelhante ou, de preferência, igual. Os sectores não submetidos ao 
RCLE devem suportar 13% do esforço de redução com base nas emissões de 2005, para o 
período 2013-2020, o que implicará um encargo idêntico para os sectores RCLE. A fuga de 
carbono não é apenas uma questão de atribuição de licenças a título gratuito, mas também 
uma questão de disponibilidade de licenças no mercado (liquidez).

Isto implica também uma alteração da proposta relativa à decisão de partilha de esforços.

Alteração 160
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/87/EC
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração
A quantidade de licenças de emissão a 
nível comunitário emitidas anualmente 
com início em 2013 deve diminuir de uma 
forma linear a partir do ponto médio do 
período de 2008 a 2012. A quantidade deve 
diminuir por um factor linear de 1,74% em 
comparação com a quantidade anual total 
média de licenças emitidas pelos Estados-
Membros em conformidade com as 
decisões da Comissão relativas aos seus 
planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012.

A quantidade de licenças de emissão a 
nível comunitário emitidas anualmente 
com início em 2013 deve diminuir de uma 
forma linear a partir do ponto médio do 
período de 2008 a 2012. A quantidade deve 
diminuir por uma percentagem linear fixa 
de 1,10 % em comparação com a 
quantidade anual total média de licenças 
emitidas pelos Estados-Membros em 
conformidade com as decisões da 
Comissão relativas aos seus planos 
nacionais de atribuição para o período de 
2008 a 2012.

Or. de

Justificação

A forma como a Comissão determina o valor de 1,74% não é evidente. Se se assumir como 
ano de referência 1990 e se aplicar um objectivo de redução de 20%, se se tiver em conta a 
repartição dos compromissos de redução entre os sectores abrangidos pelo RCLE e os
restantes sectores, tal como proposto pela Comissão, e se incluir a Bulgária e a Roménia, 
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bastaria uma redução anual de 1,10% para os sectores abrangidos pelo RCLE para alcançar 
o objectivo perseguido.

Alteração 161
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/87/CE
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração
A quantidade de licenças de emissão a 
nível comunitário emitidas anualmente 
com início em 2013 deve diminuir de uma 
forma linear a partir do ponto médio do 
período de 2008 a 2012. A quantidade deve 
diminuir por um factor linear de 1,74% em 
comparação com a quantidade anual total 
média de licenças emitidas pelos Estados-
Membros em conformidade com as 
decisões da Comissão relativas aos seus 
planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012.

A quantidade de licenças de emissão a 
nível comunitário emitidas anualmente 
com início em 2013 deve diminuir de uma 
forma linear a partir do ponto médio do 
período de 2008 a 2012. A quantidade deve 
diminuir por um factor linear de 2% em 
comparação com a quantidade anual total 
média de licenças emitidas pelos Estados-
Membros em conformidade com as 
decisões da Comissão relativas aos seus 
planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012.

Or. en

Justificação

Em Bali, considerou-se que os países desenvolvidos deveriam reduzir as suas emissões de 
GEE de 25% para 40% em 2020, em relação aos níveis de 1990. Para atingir este objectivo, 
o RCLE deveria começar com uma redução de 25% em 2020 (em relação aos níveis de 2005), 
que poderia ser ajustada para 30% no contexto de um acordo internacional pós-2012. Isto 
significa que o factor linear deverá passar para 2% (1,74x25/21). A etapa da passagem de 
25% para 30% seria relativamente fácil comparada com a passagem de 20 para 30%. Com 
um objectivo de redução de 30%, o factor linear deveria ser de 2,5, salvo se a Comissão 
mostrar que se deveria aplicar um factor diferente.
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Alteração 162
Dragoş Florin David

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/87/CE
Artigo 9 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração
A Comissão deve publicar, até 30 de 
Junho de 2010, a quantidade absoluta de 
licenças de emissão para 2013, com base 
nas quantidades totais de licenças emitidas 
pelos Estados-Membros em conformidade 
com as decisões da Comissão relativas aos 
seus planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012.

A Comissão deve publicar, até 31 de 
Dezembro de 2010, a quantidade absoluta 
de licenças de emissão para 2013, com 
base nas quantidades totais de licenças 
emitidas pelos Estados-Membros em 
conformidade com as decisões da 
Comissão relativas aos seus planos 
nacionais de atribuição para o período de 
2008 a 2012.

Or. en

Justificação

A fim de garantir um nível adequado de certeza e previsibilidade para a indústria, a 
quantidade de licenças a emitir pelos Estados-Membros no âmbito dos seus planos nacionais 
de atribuição para o período de 2008 a 2012 deve ser comunicada o mais cedo possível, pelo 
que a data deve ser antecipada.

Alteração 163
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/87/CE
Artigo 9 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração
A Comissão deve proceder à revisão do 
factor linear o mais tardar em 2025."

A Comissão deve proceder à revisão do 
factor linear o mais tardar em 2016."

Or. en

Justificação

O factor linear deve ser avaliado a meio do terceiro período de comércio à luz do potencial 
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de atenuação disponível e da relação custo-eficácia.

Alteração 164
Herbert Reul, Christian Ehler

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

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

Or. en

Justificação

A atribuição de licenças de emissão a título gratuito devido a ajustamentos ex post na 
produção efectiva garante a realização do objectivo de redução de CO2 e possibilita o 
crescimento, evitando lucros aleatórios (evidenciados pelo estudo ECOFYS sobre o método 
IFIEC). Em caso de aumento de produção, os ajustamentos ex post podem implicar um 
aumento das licenças num determinado ano. Há que assegurar a realização do objectivo 
global. Por conseguinte, se a quantidade de licenças exceder as previsões do plano, os 
parâmetros de referência serão adaptados segundo o mecanismo de correcção a estabelecer 
nos termos do n.º 3 do artigo 23.º.
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Alteração 165
Esko Seppänen

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

Texto da Comissão Alteração
(6-A) É aditado o seguinte artigo:

"Artigo 9.º-A-A
Adaptação da formação dos preços da 
electricidade no mercado harmonizado a 
nível comunitário
A Comissão publicará normas equitativas 
para o sistema de preços do mercado 
grossista no mercado da electricidade 
liberalizado e harmonizado a fim de evitar 
lucros aleatórios aos produtores de 
energia nuclear e hidroeléctrica e lucros 
especulativos aos operadores financeiros 
devido à titularização das licenças."

Or. en

Justificação

No mercado grossista da electricidade, a formação dos preços baseia-se no preço de 
abastecimento marginal. Esta formação de preços inclui o custo das licenças de emissão, 
factor que acarreta um aumento do preço da electricidade. É esta a fonte dos lucros 
aleatórios injustificados dos produtores de energia nuclear e hidroeléctrica, que não 
necessitam das licenças. O sistema de preços do mercado grossista da electricidade deve ser 
modificado para evitar a formação de lucros aleatórios a nível dos produtores de 
electricidade sem emissões e, deste modo, evitar distorções na formação dos preços de
mercado, em particular em benefício do sector da energia nuclear.

Alteração 166
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10
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Texto da Comissão Alteração
O artigo 10.º é suprimido.

Or. en

Justificação

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

Alteração 167
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 2013, os Estados-Membros 
devem proceder à venda em leilão de todas 
as licenças de emissão que não sejam 
atribuídas a título gratuito de acordo com o 
estabelecido no artigo 10.º-A.

1. A partir de 2013, um organismo 
comunitário põe à venda em leilão de 
todas as licenças de emissão que não sejam 
atribuídas a título gratuito de acordo com o 
estabelecido no artigo 10.º-A.

2. A quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão por cada 
Estado Membro deve ter a seguinte 
composição:
a) 90% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros 
em partes idênticas à quota-parte de 
emissões verificadas ao abrigo do regime 
comunitário em 2005 do Estado Membro 
em causa; 
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b) 10% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros 
para fins de solidariedade e crescimento 
na Comunidade, aumentado assim a 
quantidade de licenças de emissão que 
esses Estados-Membros vendem em leilão 
ao abrigo da alínea a) nas percentagens 
indicadas no anexo II-A.
Para efeitos da alínea a), relativamente 
aos Estados-Membros que não 
participaram no regime comunitário em 
2005, a sua quota-parte deve ser 
calculada utilizando as suas emissões 
verificadas no âmbito do regime 
comunitário em 2007.
Se necessário, as percentagens referidas 
na alínea b) do primeiro parágrafo serão 
adaptadas de forma proporcional a fim de 
assegurar que a redistribuição seja de 
10%.
3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), deve ser utilizado para os 
seguintes fins:

3. 100% das receitas geradas com a venda 
em leilão das licenças de emissão são 
utilizadas pela União Europeia  para os 
seguintes fins:

a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento para a redução das 
emissões e adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas; 

a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis e das energias sem carbono, 
para fins de adaptação aos impactos das 
alterações climáticas e de financiamento da 
investigação e desenvolvimento para a 
redução das emissões e adaptação, 
incluindo a participação em iniciativas no 
âmbito do Plano Estratégico Europeu para 
as Tecnologias Energéticas; 

b) Desenvolvimento de energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de utilização 
de 20% de energias renováveis até 2020 e 
do compromisso da Comunidade de 
aumento de 20% da eficiência energética 

b) Desenvolvimento de energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de utilização 
de 20% de energias renováveis até 2020 e 
do compromisso da Comunidade de 
aumento de 20% da eficiência energética 
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até 2020; até 2020;
c) Captura e armazenamento geológico de 
gases com efeito de estufa, em especial nas 
centrais eléctricas a carvão;

c) Captura e armazenamento geológico de 
gases com efeito de estufa, em especial nas 
centrais eléctricas a carvão;

c-A) Desenvolvimento dos vectores de 
energias limpas

d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular em países menos 
desenvolvidos;

d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular em países menos 
desenvolvidos;

e) Maior facilidade de adaptação dos 
países em desenvolvimento aos impactos 
das alterações climáticas; 

e) Ajuda a certos Estados-Membros para 
fins de solidariedade e de crescimento na 
Comunidade, no limite de 10% das 
receitas dos leilões para o conjunto desses 
Estados, e para facilitar a adaptação dos 
países em desenvolvimento aos impactos 
das alterações climáticas; 

f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo pela melhoria da sua eficiência 
energética e condições de isolamento e

f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo pela melhoria da sua eficiência 
energética e condições de isolamento e

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

g) Cobertura das despesas administrativas 
de gestão do regime comunitário no limite 
de [x% a determinar]das receitas dos 
leilões.

4. Os Estados-Membros devem incluir
informação sobre a utilização das receitas 
para cada um destes fins nos seus relatórios 
apresentados ao abrigo da Decisão n.º
280/2004/CE.

4. A Comissão fornece informação sobre a 
utilização das receitas para cada um destes 
fins nos seus relatórios apresentados ao 
abrigo da Decisão n.º 280/2004/CE.

5. Até 31 de Dezembro de 2010, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 
forma aberta, transparente e não 
discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados de forma a garantir que os 
operadores, em especial pequenas e 
médias empresas abrangidas pelo regime 
comunitário, tenham pleno acesso e que 
outros participantes não prejudiquem o 
funcionamento dos leilões. Essa medida, 
destinada a alterar elementos não 

5. Até 31 de Dezembro de 2009, a 
Comissão deve adoptar, segundo o 
processo de regulamentação com controlo 
referido no n.º 3 do artigo 23, um 
regulamento relativo ao calendário, 
administração e outros aspectos dos leilões, 
a fim de assegurar que estes se processem 
de uma forma aberta, transparente e não 
discriminatória. 
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essenciais da presente directiva, a fim de a 
complementar, deve ser aprovada pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no [n.º 3 do artigo 
23.º.]”

O sistema de leilão é concebido de modo a 
garantir um mercado continuamente 
líquido e transparente.
A fim de garantir esses objectivos serão 
alcançados, o regulamento anteriormente 
referido baseia-se nos seguintes 
princípios:
– utilizar um só sistema, acessível a 
distância, simples (a uma volta), 
performante, disponível a um custo 
aceitável e cuja integridade seja 
assegurada por um gestor único a nível 
comunitário;
–  assegurar, a um custo mínimo, o acesso 
aos leilões para qualquer actor que faça 
prova da sua solvabilidade e seja titular de 
uma conta aberta no registo das quotas;
– estabelecer, nesse mesmo regulamento,
um calendário dos volumes a leiloar, em 
coerência com os prazos de restituição de 
quotas bem como com as condicionantes 
de tesouraria das empresas; este 
calendário exclui o recurso a um único 
leilão para o conjunto do período.
O regulamento prevê que uma 
organização, existente ou a criar, 
exercerá a supervisão do mercado, cujas 
missões deveriam ser próximas das de um 
organismo de supervisão dos mercados de 
matérias-primas.

Or. fr

Justificação

Os leilões devem ser feitos à escala Comunitária e não Estado-Membro por Estado-Membro.

É imperioso que a UE possa investir mais nas tecnologias energéticas e de redução das 
emissões de CO2, essenciais para se preparar para os esforços de redução até 2050. A 
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utilização das receitas ao nível comunitário irá permitir organizar bem a investigação 
europeia, nomeadamente em comparação com os Estados Unidos e o Japão.

Alteração 168
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Texto da Comissão Alteração
1. A partir de 2013, os Estados-Membros 
devem proceder à venda em leilão de todas 
as licenças de emissão que não sejam 
atribuídas a título gratuito de acordo com 
o estabelecido no artigo 10.º-A.

1. A partir de 2013, os Estados-Membros 
devem proceder à venda em leilão de todas 
as licenças de emissão.

Or. en

Justificação

O preço do carbono deve ser totalmente incluído nos produtos a fim de orientar o mercado 
para um consumo com pouco impacto no clima. A atribuição de licenças a título gratuito 
distorce o funcionamento do mecanismo de mercado, enquanto que a venda exclusivamente 
em leilão significaria uma grande economia em termos de burocracia e compensaria os 
melhores desempenhos. A fuga de carbono e a concorrência desleal para a produção 
europeia proveniente de países que não aderiram a um acordo internacional abrangente 
sobre as alterações climáticas devem ser neutralizadas pelo pedido importação de licença 
estrangeira.

Alteração 169
Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração
(a) 90 % da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros em 
partes idênticas à quota-parte de emissões 
verificadas ao abrigo do regime 

(a) 80 % da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros em 
partes idênticas à quota-parte de emissões 
verificadas ao abrigo do regime 
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comunitário em 2005 do Estado-Membro 
em causa;

comunitário em 2008 do Estado-Membro 
em causa;

Or. en

Justificação

O ano de 2008 é o primeiro ano em que os dados do RCLE da UE são coerentes a nível dos 
27 Estados-Membros. Além disso, começa a ser aplicada em 2008 a nova definição de 
instalação. 

Esta proposta visa a introdução de uma quota adicional de 10% da quantidade total de 
licenças a leiloar nos Estados-Membros com base nos resultados obtidos entre o(s) ano(s) de 
base do Protocolo de Quioto e 2008 - primeiro ano do período de cumprimento deste 
Protocolo. Esta abordagem reflecte adequadamente os resultados obtidos por cada país no 
âmbito dos objectivos de Quioto, tal como previsto nas conclusões do Conselho Europeu da 
Primavera de 2007 e 2008.

Alteração 170
Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
b-A) 10% da quantidade total das licenças 
de emissão a vender em leilão distribuídas 
pelos Estados-Membros em conformidade 
com os resultados alcançados entre o ano 
de base do Protocolo de Quioto e o ano de 
2008, a fim de ter em conta os esforços 
envidados até à data da introdução do 
regime comunitário

Or. en

Justificação

O ano de 2008 é o primeiro ano com dados consistentes relativos ao RCE da UE (regime 
comunitário de comércio de licenças de emissão), comuns a todos os 27 Estados-Membros. 

Esta proposta visa introduzir uma percentagem adicional de 10% da quantidade total das 
licenças de emissão a vender em leilão distribuídas pelos Estados-Membros em conformidade 
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com os resultados alcançados entre o ano de base do Protocolo de Quioto e o ano de 2008, 
que é o primeiro ano da fase de compromisso do Protocolo de Quioto. Esta abordagem 
reflecte devidamente as realizações individuais de cada país em relação ao Protocolo de 
Quioto, tal como prevêem as Conclusões do Conselho Europeu da Primavera de 2007 e 2008.

Alteração 171
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 7
Directiva 2003/87/CE
artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para os efeitos da alínea b) relativamente 
à repartição dos direitos de emissão entre 
os Estados-Membros para fins de 
solidariedade e de crescimento no interior 
da Comunidade, deverão ser tidos em 
conta critérios tais como as 
particularidades geográficas e as 
desvantagens das regiões geográficas
afastadas, montanhosas ou insulares.

Or. el

Alteração 172
Alyn Smith

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
Para efeitos da alínea b), a distribuição 
das licenças de emissão por certos 
Estados-Membros deve incluir um critério 
relacionado com a existência de 
desvantagens geográficas específicas, 
como as relacionadas com a natureza 
periférica ou insular do seu território.
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Or. en

Justificação

A distribuição das receitas provenientes do leilão deve contribuir para os objectivos 
comunitários de coesão económica, social e territorial, com especial ênfase sobre as regiões
periféricas.

Alteração 173
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
1-A. A Comissão distribui as receitas 
provenientes do leilão pelos Estados-
Membros em proporção com o número de 
licenças de emissão atribuídas, tendo em 
conta a chave de distribuição estabelecida 
no Anexo II-bis.

Or. nl

Justificação

Cada Estado-Membro obtém uma parte proporcional à receita do leilão organizado a nível 
comunitário. A decidir-se que o produto do leilão reverte em favor dos Estados-Membros, 
importa prever que cada um retire um benefício em pé de igualdade.

Alteração 174
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Texto da Comissão Alteração
3. Um mínimo de 20% das receitas 
geradas com a venda em leilão das licenças 

3. As receitas geradas com a venda em 
leilão das licenças de emissão referidas no 
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de emissão referidas no n.º 2, incluindo 
todas as receitas da venda em leilão 
referidas na alínea b), deve ser utilizado
para os seguinte fins:

n.º 2, incluindo todas as receitas da venda 
em leilão referidas na alínea b), devem ser 
utilizadas para os seguinte fins:

Or. en

Justificação

As receitas geradas com a venda em leilão das licenças de emissão devem ser utilizadas para 
combater as alterações climáticas, tanto em termos de atenuação como de adaptação, e em 
subsídios que contribuam para financiar os investimentos necessários, em especial em favor 
das famílias com baixos rendimentos. Pelo menos metade dessas receitas deve ser atribuída 
para financiar a atenuação, adaptação, prevenção da desflorestação, e a degradação nos 
países em desenvolvimento.

Alteração 175
Patrick Louis

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

Texto da Comissão Alteração
3. Um mínimo de 20 % das receitas 
geradas com a venda em leilão das licenças 
de emissão referidas no n.º 2, incluindo 
todas as receitas da venda em leilão 
referidas na alínea b), deve ser utilizado 
para os seguinte fins:

3. Um mínimo de 50 % das receitas 
geradas com a venda em leilão das licenças 
de emissão referidas no n.º 2, incluindo 
todas as receitas da venda em leilão 
referidas na alínea b), deve ser utilizado 
para os seguinte fins:

Or. fr

Justificação

A venda em leilão das licenças deve conduzir a uma transferência financeira das indústrias 
poluentes para actividades que desenvolvam as energias renováveis, armazenem o carbono 
ou evitem a sua fuga. 

O processo de certificação, que respeita os seis critérios de Helsínquia relativos ao 
desenvolvimento sustentável, nomeadamente o 6° critério que trata dos benefícios socio-
económicos, deveria constituir a principal condição para prosseguir a exploração das 
florestas tropicais.
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Na União Europeia, o sector das florestas e da madeira compensa entre 10 e 20% das 
emissões de gases com efeito de estufa. 

Alteração 176
Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração
(a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento para a redução das 
emissões e adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas;

(a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento e de um projecto de 
demonstração para a redução das 
emissões e adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas;

Or. en

Justificação

A alteração da gama energética da UE exige tempo e deve basear-se na relação 
custo/eficácia. Assim, no futuro, o carvão deveria ser utilizado para salvaguardar a 
segurança energética. Para esse efeito, é necessária uma ajuda suplementar tendente a 
introduzir novas tecnologias no sector da energia derivada do carvão. 

Alteração 177
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração
(b) Desenvolvimento de energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de utilização 
de 20% de energias renováveis até 2020 e 
do compromisso da Comunidade de 
aumento de 20% da eficiência energética 
até 2020;

(b) Desenvolvimento de energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de utilização 
de 20% de energias renováveis até 2020 e 
do compromisso da Comunidade de 
aumento de 20% da eficiência energética 
até 2020, incluindo os investimentos em 
energia solar concentrada na União 
Europeia ou em países terceiros;

Or. en

Justificação

A captação e fixação de carbono está coberta pela alteração 10, referente ao artigo 3.°-A, 
para obrigar os Estados-Membros a restituir pelo menos 50% das receitas geradas com a 
venda em leilão às empresas implicadas, na condição de estas gastarem essa verba em 
tecnologias de baixo teor de carbono, incluindo a captação e fixação de carbono. As 
despesas administrativas podem ser pagas a partir das receitas remanescentes provenientes 
do regime de comércio de direitos de emissão.

Alteração 178
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração
c) Captura e armazenamento geológico de 
gases com efeito de estufa, em especial 
nas centrais eléctricas a carvão;

Suprimido

Or. en

Justificação

A captação e fixação de carbono está coberta pela alteração 10, referente ao artigo 3.°-A, 
para obrigar os Estados-Membros a restituir pelo menos 50% das receitas geradas com a 
venda em leilão às empresas implicadas, na condição de estas gastarem essa verba em 
tecnologias de baixo teor de carbono, incluindo a captação e fixação de carbono.  As 
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despesas administrativas podem ser pagas a partir das receitas remanescentes provenientes 
do regime de comércio de direitos de emissão.

Alteração 179
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Texto da Comissão Alteração
c) Captura e armazenamento geológico de 
gases com efeito de estufa, em especial 
nas centrais eléctricas a carvão;

Suprimido

Or. en

Justificação

As receitas geradas com a venda em leilão das licenças de emissão devem ser utilizadas para 
combater as alterações climáticas, tanto em termos de atenuação como de adaptação, e em 
subsídios que contribuam para financiar os investimentos necessários, em especial em favor 
das famílias com baixos rendimentos.   Pelo menos metade dessas receitas deve ser atribuída 
para financiar a atenuação, adaptação, prevenção da desflorestação, e a degradação nos 
países em desenvolvimento.

Alteração 180
Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração
c) Captura e armazenamento geológico de 
gases com efeito de estufa, em especial nas 
centrais eléctricas a carvão;

c) Desenvolvimento de tecnologias limpas 
de carvão e para realizar a captura e o 
armazenamento geológico de gases com 
efeito de estufa, em especial nas centrais 
eléctricas a carvão;

Or. en
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Justificação

A alteração da gama energética da UE exige tempo e deve basear-se na relação 
custo/eficácia. Assim, no futuro, o carvão deveria ser utilizado para salvaguardar a 
segurança energética. Para esse efeito, é necessária uma ajuda suplementar a fim de 
introduzir novas tecnologias no sector da energia derivada do carvão.

Alteração 181
Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
c-A) Modernização das instalações de 
combustão baseadas no carvão ou a sua 
substituição por unidades mais eficientes, 
que gerem emissões mais baixas de CO2;

Or. en

Justificação

A alteração da gama energética da UE exige tempo e deve basear-se na relação 
custo/eficácia. Assim, no futuro, o carvão deveria ser utilizado para salvaguardar a 
segurança energética. Para esse efeito, é necessária uma ajuda suplementar tendente a 
introduzir novas tecnologias no sector da energia derivada do carvão. 

Alteração 182
Miloslav Ransdorf

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
c-A) Investigação, desenvolvimento e 
difusão de tecnologias de armazenamento 
de energia;

Or. en
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Justificação

As despesas ligadas à colocação à venda em leilão reduzirão a capacidade das empresas 
para investir em tecnologias respeitadoras do clima e em I&D. Assim, as receitas geradas 
pela venda em leilão devem ser recicladas para pagar o desenvolvimento destas novas 
tecnologias e os esforços em matéria de I&D. As receitas não deveriam ser utilizadas para 
resolver problemas atinentes ao orçamento geral.

Alteração 183
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
c-A) Para permitir o ulterior 
desenvolvimento de portadores de energia 
limpa, como o hidrogénio;

Or. en

Justificação

No que respeita à atribuição de licenças de emissão, constata-se que a directiva proposta tem 
em conta o impacto sobre as indústrias com um consumo intensivo de energia, devido à 
concorrência das empresas de países terceiros que não estão sujeitas às mesmas restrições 
regulamentares de redução das emissões de gases com efeito de estufa (fuga de carbono). 

Alteração 184
Patrick Louis

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

Texto da Comissão Alteração
d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular em países menos 
desenvolvidos;

d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular, em países menos 
desenvolvidos, especialmente através do 
desenvolvimento da certificação, bem 
como para medidas adicionais dos 
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Estados-Membros ou das suas regiões, a 
fim de melhorar o contributo da floresta e 
da utilização da madeira para combater o 
aquecimento do clima, preservando as 
outras funções da floresta;

Or. fr

Justificação

A venda em leilão das licenças deve conduzir a uma transferência financeira das indústrias 
poluentes para actividades que desenvolvam as energias renováveis, armazenem o carbono 
ou evitem a sua fuga. 

O processo de certificação, que respeita os seis critérios de Helsínquia relativos ao 
desenvolvimento sustentável, nomeadamente o 6° critério que trata dos benefícios socio-
económicos, deveria constituir a principal condição para prosseguir a exploração das 
florestas tropicais.

Na União Europeia, o sector das florestas e da madeira compensa entre 10 e 20% das 
emissões de gases com efeito de estufa. 

Alteração 185
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração
(d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular em países menos 
desenvolvidos;

(d) Medidas que evitem ou invertam a 
desflorestação ou a degradação dos solos, 
em particular em países menos 
desenvolvidos;

Or. en

Justificação

A captação e fixação de carbono está coberta pela alteração 10, referente ao artigo 3.°-A, 
para obrigar os Estados-Membros a restituir pelo menos 50% das receitas geradas com a 
venda em leilão às empresas implicadas, na condição de estas gastarem essa verba em 
tecnologias de baixo teor de carbono, incluindo a captação e fixação de carbono. As 
despesas administrativas podem ser pagas a partir das receitas remanescentes provenientes 
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do regime de comércio de direitos de emissão.

Alteração 186
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 7
Directiva 2003/87/CE
artigo 10 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Os investimentos em países em 
desenvolvimento que tenham ratificado o 
Protocolo de Quioto e que irão ratificar a 
futura convenção internacional, 
contribuem para a redução suplementar 
das emissões de gases com efeito de estufa 
para além dos 20% que têm que ser 
atingidos no interior da União Europeia e 
contribuirão de forma significativa para a 
criação de uma economia com um baixo 
nível de emissões nos países em 
desenvolvimento; 

Or. el

Justificação

É de importância capital que as verbas provenientes dos leilões de direitos de emissão sejam 
investidas com vista à criação de uma economia com um baixo nível de emissões, não só na 
Comunidade mas, também, nos países em desenvolvimento. As alterações climáticas não 
conhecem fronteiras e exigem um esforço colectivo. 

Alteração 187
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 7
Directiva 2003/87/CE
artigo 10 – n.º 3 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo pela melhoria da sua eficiência 
energética e condições de isolamento e

f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo pela melhoria da sua eficiência
energética e condições de isolamento, a 
atribuição de subvenções ou a previsão de 
tarifas especiais para os bens essenciais 
ou outras facilidades económicas;

Or. el

Justificação

Dado que o sistema de leilões será aplicado a sectores que têm a possibilidade de transferir o 
custo dos direitos exigidos para o consumidor, é importante que parte das receitas dos leilões 
seja destinada a ajudar os consumidores e os agregados familiares com rendimentos baixos e 
médios, que serão mais afectados pelo aumento dos preços dos bens essenciais. 

Alteração 188
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 7
Directiva 2003/87/CE
artigo 10 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) a redução do impacto do regime de 
comercialização de direitos de emissão de 
gases com efeito de estufa em regiões
afectadas por 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 189
Alyn Smith

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração
f-A) Para atenuar o impacto do regime de 
comércio de direitos de emissão em 
territórios com desvantagens geográficas 
e demográficas graves e permanentes, 
concedendo-lhes meios suplementares 
para o desenvolvimento de uma política 
energética sustentável;

Or. en

Justificação

A distribuição das receitas provenientes do leilão deve contribuir para os objectivos 
comunitários de coesão económica, social e territorial, com especial ênfase sobre as regiões 
periféricas.

Alteração 190
Nikolaos Vakalis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 7
Directiva 2003/87/CE
artigo 10 – n.º 3 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) a melhoria da competitividade das 
empresas europeias e a promoção de 
acções empresariais para fazer face às 
alterações climáticas dando ênfase à 
eficiência energética e aumentando o 
financiamento destinado às fontes de 
energia renováveis, à investigação e 
desenvolvimento de tecnologias com 
baixos níveis de emissões, bem como a
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melhorias técnicas das infraestruturas. 

Or. el

Alteração 191
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração
g) Cobertura das despesas administrativas 
de gestão do regime comunitário.

Suprimido

Or. en

Justificação

A captação e fixação de carbono está coberta pela alteração 10, referente ao artigo 3.°-A, 
para obrigar os Estados-Membros a restituir pelo menos 50% das receitas geradas com a 
venda em leilão às empresas implicadas, na condição de estas gastarem essa verba em 
tecnologias de baixo teor de carbono, incluindo a captação e fixação de carbono.  As 
despesas administrativas podem ser pagas a partir das receitas remanescentes provenientes 
do regime de comércio de direitos de emissão.

Alteração 192
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
3-A. Pelo menos 50% das receitas serão 
utilizadas para financiar a redução dos 
gases com efeito estufa, evitar a 
desflorestação e a degradação, e para a 
adaptação às alterações climáticas de 
países que não figuram no Anexo I da 
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CQNUAC;

Or. en

Justificação

As receitas geradas com a venda em leilão das licenças de emissão devem ser utilizadas para 
combater as alterações climáticas, tanto em termos de atenuação como de adaptação, e em 
subsídios que contribuam para financiar os investimentos necessários, em especial em favor 
das famílias com baixos rendimentos. Pelo menos metade dessas receitas deve ser atribuída 
para financiar a atenuação, adaptação, prevenção da desflorestação, e a degradação nos 
países em desenvolvimento.

Alteração 193
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
3-A. Os Estados Membros restituirão, em 
cumprimento das normas sobre auxílios 
estatais para fins de protecção do 
ambiente, pelo menos 50% das receitas 
geradas com a venda em leilão das 
licenças de emissão referida no nº 2, 
incluindo todas as receitas geradas pela 
venda em leilão a que faz referência a 
respectiva alínea b), às empresas nos seus 
territórios que tenham participado nesse 
leilão, na condição de essa verba se 
destinar a tecnologias de baixo teor de 
carbono, incluindo a captura e o 
armazenamento geológico dos gases com 
efeito estufa. Não serão efectuadas 
devoluções aos produtores de 
electricidade, excepto no caso da 
electricidade produzida em combinação 
com consumo de calor industrial ou a 
partir de resíduos provenientes de um 
processo industrial.

Or. en
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Justificação

Uma percentagem mínima de 50% das receitas geradas com a venda em leilão deve ser 
restituída às empresas que tenham participado nesse leilão, na condição de investirem essa 
verba em tecnologias com baixas emissões de gases com efeito de estufa. Os Estados 
Membros podem, em cumprimento das normas relativas aos auxílios estatais, apoiar os 
investimentos para fins ambientais realizados pelas empresas, mas, a fim de assegurar a 
igualdade das condições de concorrência às empresas, é desejável que os Estados-Membros 
atribuam uma quota-parte igual das receitas geradas pela venda em leilão às empresas que 
participaram nessa venda. O sector energético não beneficiará dessa devolução, uma vez que 
pode facilmente repercutir os custos nos seus clientes.

Alteração 194
Alyn Smith

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
3-A. A Comissão garantirá que a 
aplicação das alíneas a), b), f) e f-A) do nº 
3 contribua para reforçar o objectivo 
comunitário de coesão económica, social 
e territorial, e que a aplicação da alínea g) 
inclua, se for caso disso, as despesas em 
que tiverem incorrido as autoridades 
regionais e locais

Or. en

Justificação

A distribuição das receitas provenientes do leilão deve contribuir para os objectivos 
comunitários de coesão económica, social e territorial, com especial ênfase sobre as regiões 
periféricas.
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Alteração 195
Lena Ek

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

Texto da Comissão Alteração
5. Até 31 de Dezembro de 2010, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 
forma aberta, transparente e não 
discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados de forma a garantir que os
operadores, em especial pequenas e médias 
empresas abrangidas pelo regime 
comunitário, tenham pleno acesso e que
outros participantes não prejudiquem o 
funcionamento dos leilões. Essa medida, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, a fim de a 
complementar, deve ser aprovada pelo
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no [n.º 3 do artigo 23.º].

5. Até 31 de Dezembro de 2009, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 
forma aberta, transparente e não 
discriminatória.

A Comissão procede a consultas com 
todas as partes interessadas, antes de 
apresentar esse regulamento. Os leilões 
devem ser concebidos e realizados de 
acordo com o seguinte:
(a) o objectivo dos leilões deve ser atribuir 
licenças de emissão aos operadores e/ou 
aos intermediários de mercado com base 
num preço determinado pelo mercado, e 
não obter a maximização da receita ou 
um preço pré-determinado;
(b) deve ser sempre garantida liquidez 
suficiente no mercado, em particular em 
2013. Para este efeito, o processo deverá 
ser previsível, designadamente, no que 
respeita ao calendário e à sequência dos 
leilões e dos volumes a disponibilizar;
(c) o leilão deve ser aberto a todo o titular 
de uma conta válida dentro da RCE da 
UE que esteja habilitado a fornecer a 
garantia financeira comprovativa de que 
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pode honrar a sua oferta;
(d) os operadores, e em especial pequenas 
e médias empresas abrangidas pelo regime 
comunitário, devem ter um acesso justo e 
igual e poder participar sem restrições;
(e) a participação não deve impor aos 
operadores um ónus financeiro 
desproporcionado;
(f) todos os participantes devem ter acesso 
à mesma informação ao mesmo tempo; e 
(g) os participantes não colaboram para
prejudicar nem prejudicam de qualquer 
forma o funcionamento dos leilões. 
A medida referida no primeiro parágrafo, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, a fim de a 
completar, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
[n.º 3 do artigo 23.º].

Or. en

Justificação

A alínea c) procura clarificar a definição de participante num leilão e, em especial, garantir 
que os participantes forneçam garantias que comprovem que estão habilitados a honrar as 
suas ofertas. Não o fazer poderia abrir espaço à especulação

Alteração 196
Dragoş Florin David

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

Texto da Comissão Alteração
5. Até 31 de Dezembro de 2010, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 
forma aberta, transparente e não 
discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados de forma a garantir que os 

5. Até 30 de Junho de 2010, a Comissão 
deve adoptar um regulamento relativo ao 
calendário, administração e outros aspectos 
dos leilões, a fim de assegurar que estes se 
processem de uma forma aberta, 
transparente e não discriminatória. Os 
leilões devem ser realizados de forma a 
garantir que os operadores, em especial 
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operadores, em especial pequenas e médias 
empresas abrangidas pelo regime 
comunitário, tenham pleno acesso e que 
outros participantes não prejudiquem o 
funcionamento dos leilões. Essa medida, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, a fim de a 
complementar, deve ser aprovada pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no [n.º 3 do artigo 23.º.]”

pequenas e médias empresas abrangidas 
pelo regime comunitário, tenham pleno 
acesso e que outros participantes não 
prejudiquem o funcionamento dos leilões. 
Essa medida, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no [n.º 3 do artigo 23.º.]”

Or. en

Justificação

 A fim de garantir um nível adequado de certeza para o sector, as regras relativas aos leilões 
devem ser comunicada o mais cedo possível, pelo que a data deve ser antecipada.

Alteração 197
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
5-A. Os Estados-Membros, bem como 
uma entidade competente designada pela 
Comissão, podem comprar e vender 
licenças no mercado, de forma a 
minimizar as flutuações do preço do 
carbono.

Or. en

Justificação

O preço do carbono pode subir ou descer, mas uma flutuação excessiva pode ser prejudicial 
para o mercado. É desejável minimizar as flutuações. Os governos, ou o BCE, poderiam fazê-
lo.
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Alteração 198
Esko Seppänen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
5-A. A Comissão publicará, até 31 de 
Dezembro de 2008, uma definição clara 
de direitos de emissão, a qual excluirá a 
possibilidade da sua titularização nos 
mercados financeiros e, na  venda em 
leilão, concederá uma posição 
privilegiada aos licitantes que as utilizem 
para a produção de energia ou de bens 
industriais.     

Or. en

Justificação

Na ausência de regras claras, os direitos de emissão transformar-se-ão em produtos 
financeiros. Se os leilões e os mercados secundários estiverem abertos a todos os licitantes 
(incluindo os investidores institucionais, os fundos especulativos, fundos estatais, etc.), corre-
se o perigo de uma formação de preços puramente especulativa.  É por este motivo, que o 
acesso ao processo inicial de leilão só deve ser permitido aos licitantes que precisam de 
direitos de emissão para os processos de produção.

Alteração 199
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Texto da Comissão Alteração
Regras comunitárias transitórias relativas 
à atribuição harmonizada de licenças de 

emissão a título gratuito

Pedido de importação da licença 

1. A Comissão deve adoptar, até 30 de 
Junho de 2011, medidas de execução 
plenamente harmonizadas a nível 

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

comunitário que obriguem os 
importadores a devolverem licenças de 
emissão em relação a bens importados 
com utilização intensiva de energia 
referidas nos n.ºs 2 a 6 e 8 de uma forma 
harmonizada nos casos em que esses 
sectores não recebam quaisquer licenças 
de emissão a título gratuito no contexto do 
sistema comunitário.

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

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

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que as instalações da Comunidade que 
não recebam quaisquer licenças de 
emissão a título gratuito e estejam 
expostas a riscos elevados de fuga de 
carbono e as instalações de países 
terceiros estejam em posição comparável.

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

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

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

2. A partir de 1 de Janeiro de 2013, o PIL 
será aplicado aos bens que, nos termos do 
n.º 5, correm um risco significativo de 
fuga de carbono ou à concorrência 
internacional, até que os países e as 
entidades administrativas sejam sujeitos a 
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efeito de estufa. uma acção vinculativa e verificável que 
vise a redução dos gases com efeito de 
estufa. Os importadores ou exportadores 
de bens estão obrigados ou habilitados a 
devolver licenças ou a receber licenças 
nos casos em que:
(a) o país ou a entidade administrativa em 
que os bens foram produzidos não é 
considerado pela Comissão, actuando em 
conformidade com o processo a que se 
refere o nº 2 do artigo 23º, como estando 
sujeito, nos termos os termos do quadro 
internacional em matéria de política 
climática pós-2012, a acções vinculativas 
e verificáveis visando a redução de 
emissões de gases com efeito de estufa;  e 
(b) a metodologia aplicável a esses bens 
foi estabelecida nos termos do nº3.
O PIL não se aplica a importações de 
bens produzidos em países ou entidades 
administrativas que estejam ligados ao 
sistema de comércio de emissões da UE 
nos termos do artigo 26º.

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

3. A Comissão calcula o nível médio das 
emissões de gases com efeito de estufa 
resultantes da produção de bens 
individuais ou categorias de bens na 
Comunidade tendo em conta as 
informações constantes de relatórios 
verificados por entidade independente nos 
termos do artigo 14º e todas as emissões 
relevantes cobertas pelo sistema de 
comércio de emissões da UE. A Comissão 
define, em conformidade com o processo 
a que se refere o nº 2 do artigo 23º, 
metodologias para o cálculo de um PIL 
aplicáveis aos bens ou às categorias de 
bens que correm um risco significativo de 
fuga de carbono ou estão sujeitos à 
concorrência internacional equivalente ao 
nível médio das emissões de gases com 
efeito de estufa resultantes da produção 
de bens individuais ou categorias de bens 
na Comunidade multiplicado pela 
tonelagem de bens importados.

4. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constitui a base para o 

4. Para facilitar a definição de 
metodologias nos termos do nº 3, a 



AM\730636PT.doc 53/106 PE409.397v01-00

PT

cálculo das atribuições a instalações que 
realizam actividades em 2013 e receberam 
uma licença a título gratuito no período 
de 2008 a 2012 não deve ser superior, 
como uma proporção da quantidade 
anual total a nível comunitário, à 
percentagem das emissões 
correspondentes no período de 2005 a 
2007 dessas instalações. Deve ser aplicado 
um factor de correcção, quando 
necessário.

Comissão pode especificar requisitos 
aplicáveis a operadores que apresentem 
relatório sobre a produção de bens e à 
verificação independente da apresentação 
destas informações, no âmbito dos 
regulamentos adoptados nos termos dos 
artigos 14º e 15º.

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. 
Em cada ano subsequente, a atribuição 
total de licenças de emissão a essas 
instalações deve ser ajustada pelo factor 
linear referido no artigo 9.

5. Os importadores de bens que 
satisfaçam as condições estabelecidas no 
nº 1 são obrigados a apresentar uma 
declaração escrita em relação a estas 
importações. A declaração escrita 
confirma que um número suficiente de 
licenças, determinado nos termos do nº 3, 
seja devolvido e inscrito no registo 
comunitário no que toca a bens sujeitos a 
registo, em conformidade com 
procedimentos administrativos específicos 
a estabelecer por regulamentos da 
Comissão.

6. Cinco por cento da quantidade de 
licenças de emissão a nível comunitário 
determinada de acordo com o estabelecido 
nos artigos 9.° e 9.º-A ao longo do período 
de 2013 a 2020 devem ser reservados para 
novos operadores, representando o nível 
máximo que pode ser atribuído a novos 
operadores de acordo com as regras 
adoptadas ao abrigo do n.º 1 do presente 
artigo.

6. O pedido de importação de licença pode 
ser observado por força de licenças da UE 
ou de licenças de um sistema de comércio 
de emissões de um país terceiro que seja 
reconhecido como equivalente, em termos 
de rigor, ao sistema comunitário.

As atribuições devem ser ajustadas pelo 
factor linear referido no artigo 9.°.
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para 
a produção de electricidade de novos 
operadores.
7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 

7. Todas as disposições e medidas de 
execução pertinentes para efeitos do 
pedido de importação de licenças são 
adoptadas e aplicadas, o mais tardar, até 1 
de Janeiro de 2012.
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posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até à eliminação total 
de atribuições a título gratuito em 2020.
8. Em 2013 e em cada ano subsequente 
até 2020, devem ser atribuídas licenças a 
título gratuito a instalações em sectores 
expostos a um risco significativo de fuga 
de carbono até 100% da quantidade 
determinada de acordo com os n.ºs 2 a 6.
9. O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8. 

9. O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade 
anual, a Comissão deve proceder, tendo 
em consideração provas apresentadas 
pelas partes interessadas, à determinação 
dos sectores e bens referidos no n.º 2.

Essa medida, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

Essa medida, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de instalações fora da 
Comunidade que tenham uma menor 
eficiência em termos de emissões de 
carbono, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir os custos das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos 
sem uma perda significativa de quota de 
mercado em favor de instalações fora da 
Comunidade que tenham uma menor 
eficiência em termos de emissões de 
carbono, tomando em consideração os 
seguintes aspectos:

(a) Em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção;

(a) Em que medida a venda em leilão 
resultou num aumento substancial do custo 
de produção;

(b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;

(b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;

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

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

(d) Efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 

(d) Efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 
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com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa.

com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa.

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

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

Or. en

Justificação

O preço do carbono deve ser plenamente incluído nos produtos a fim de orientar o mercado 
para um consumo com pouco impacto no clima. A atribuição de licenças a título gratuito 
distorce o funcionamento do mecanismo de mercado, enquanto que a venda exclusivamente 
em leilão significaria uma grande economia em termos de burocracia e compensaria os 
melhores desempenhos.  A fuga de carbono e a concorrência desleal para a produção 
europeia proveniente de países que não aderiram a um acordo internacional abrangente 
sobre as alterações climáticas devem neutralizadas pelo pedido importação de licença 
estrangeira.

Alteração 200
Hannes Swoboda

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

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

1. A Comissão deve adoptar, até 30 de 
Junho de 2010, medidas de execução 
plenamente harmonizadas a nível 
comunitário.

Or. en

Justificação

Os resíduos de gases resultantes dos processos de produção têm de ser utilizados 
imediatamente após terem sido gerados. Para garantir que a sua recuperação é eficiente, há 
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que permitir uma flexibilidade máxima na utilização desses gases. A utilização de gases 
residuais de processos de produção para a geração de electricidade contribui para a 
conservação dos recursos e a redução das emissões de CO2. A electricidade produzida nestas 
circunstâncias deve ser excluída dos leilões. A captura e o armazenamento do carbono não 
estão ligados a um parâmetro de referência.

Alteração 201
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

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

1. A Comissão deve adoptar, até 30 de 
Junho de 2010, medidas de execução 
plenamente harmonizadas a nível 
comunitário relativas à atribuição das 
licenças de emissão referidas nos n.ºs 2 a 6 
e 8 de uma forma harmonizada.

No que se refere aos sectores ou às 
fileiras industriais expostos às «fugas de 
carbono», a proporção de licenças 
atribuídas a título gratuito será de 100 %, 
enquanto não for concluído um acordo 
internacional que se considere 
satisfatório, de acordo com os critérios 
definidos no n.º 1 do artigo 28° da 
presente directiva.

Or. fr

Justificação

As regras transitórias de atribuição de licenças de emissão a título gratuito podem ser 
antecipadas 1 ano sem causar problemas.

É conveniente confirmar no articulado da directiva que os sectores e fileiras industriais 
expostos às fugas de carbono devem ser objecto de atribuição de licenças a título gratuito, 
enquanto não for concluído um acordo internacional que se considere satisfatório. Esta 
disposição é indispensável para conferir segurança às previsões de investimento na zona da 
UE.



AM\730636PT.doc 57/106 PE409.397v01-00

PT

Alteração 202
Werner Langen

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

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

1. A Comissão deve adoptar, até Junho de 
2010, medidas de execução 
complementares plenamente harmonizadas 
a nível comunitário relativas à atribuição 
das licenças de emissão referidas nos n.ºs 2 
a 6 e nos n.ºs 8 e 8-A de uma forma 
harmonizada.

Or. de

Justificação

Todas as regulamentações essenciais devem ser estabelecidas na própria directiva, a fim de 
garantir a segurança jurídica.

Alteração 203
Herbert Reul

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

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

1. A partir de 2013, os Estados-Membros 
atribuem gratuitamente todas licenças 
para todo o período. A Comissão deve 
adoptar, até 30 de Junho de 2010, medidas 
de execução plenamente harmonizadas a 
nível comunitário relativas à atribuição das 
licenças de emissão referidas nos n.ºs 2 a 6 
e 8 de uma forma harmonizada.

Or. en
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Justificação

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

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

Alteração 204
Alejo Vidal-Quadras

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

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

1. A Comissão deve adoptar, até 30 de 
Junho de 2010, medidas de execução 
plenamente harmonizadas a nível 
comunitário.

Or. en

Justificação

As alterações salientam a utilização de parâmetros de referência, bem como as respectivas 
características importantes: conceito de parâmetros de referência harmonizados com a 
possibilidade de visar circunstâncias sectoriais específicas, incentivos rigorosos para 
melhorar o desempenho e consulta dos sectores pertinentes. Só poderão ser utilizados 
processos de produção alternativos enquanto parâmetros de referência se estes, de uma 
maneira gera, forem viáveis. A referência a potenciais no anexo III da presente directiva 
serão mantidos para clarificar o carácter tecnológico dos parâmetros de referência.
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Alteração 205
Eija-Riitta Korhola

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

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

1. A Comissão deve adoptar, até 30 de 
Junho de 2010, medidas de execução 
plenamente harmonizadas a nível 
comunitário relativas à atribuição das 
licenças de emissão referidas nos n.ºs 2 a 6 
e 8 de uma forma harmonizada.

Or. en

Justificação

A referência aos n.ºs 2 a 6 e 8 não implica maior clareza, dado que o terceiro parágrafo do 
n.º 1 já prevê um sistema de parâmetros de referência harmonizado. A bem da segurança do 
planeamento, há que tomar decisões acerca dos parâmetros de referência em meados de 
2010.

Alteração 206
Paul Rübig

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

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

A Comissão deve adoptar, até quarta-feira, 
30 de Junho de 2010, medidas de execução 
plenamente harmonizadas a nível 
comunitário relativas à atribuição das 
licenças de emissão referidas nos n.ºs 2 a 6 
e 8 de uma forma harmonizada.
Quando um gás residual de um processo 
de produção for utilizado como 
combustível ou gás de processo, as 
licenças serão atribuídas ao operador das 
instalações que produzem o gás residual,
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em conformidade com os mesmos 
princípios de atribuição de licenças de 
emissão aplicados a estas instalações.

Or. en

Justificação

Os princípios de atribuição de licenças gratuitas devem ser conhecidos a tempo, de molde a 
tornar claro o futuro da situação, para que não se impeçam os investimentos. A utilização de 
gases residuais de processos de produção contribui para a conservação dos recursos e a 
redução das emissões de CO2. A electricidade produzida nestas circunstâncias deve ser 
excluída dos leilões e ser tratada como as instalações que produzem o gás residual, uma vez 
que  é de uso predominantemente interno.

Alteração 207
Dragoş Florin David

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

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

1. A Comissão deve adoptar, até 31 de 
Dezembro de 2010, medidas de execução 
plenamente harmonizadas a nível 
comunitário relativas à atribuição das 
licenças de emissão referidas nos n.ºs 2 a 6 
e 8 de uma forma harmonizada.

Or. en

Justificação

Há que  antecipar a data em que a Comissão tem de adoptar normas para a livre atribuição 
de licenças. Por outro lado, o disposto no presente artigo tem de contemplar o prazo previsto 
no artigo 11.º., n.º1. Nos termos deste artigo,  cada Estado-Membro deve apresentar à 
Comissão a lista de instalações abrangidas e as respectivas licenças gratuitas. É pois,, 
necessário que os Estados-Membros discutam com os operadores das instalações que 
integram esta lista, pelo que o período proposto não é suficiente.
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Alteração 208
Jerzy Buzek

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

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

1. A Comissão deve adoptar, até 31 de 
Dezembro de 2010, medidas de execução 
plenamente harmonizadas a nível 
comunitário relativas à atribuição das 
licenças de emissão referidas nos n.ºs 2 a 6 
e 8 de uma forma harmonizada.

Or. en

Justificação

É importante dispor deste instrumento o mais depressa possível, embora seja necessário 
prever um calendário fiável.

Alteração 209
Herbert Reul

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

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

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

Or. en
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Justificação

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

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

Alteração 210
Hannes Swoboda

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

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

Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no [n.º 3 do artigo 23.º]. 
A Comissão consultará os parceiros 
sociais dos sectores pertinentes para 
definir os princípios para o 
estabelecimento dos parâmetros de 
referência nesses sectores.

Or. en

Justificação

Os resíduos de gases resultantes dos processos de produção têm de ser utilizados 
imediatamente após terem sido gerados. Para garantir que a sua recuperação é eficiente, há 
que permitir uma flexibilidade máxima na utilização desses gases. A utilização de gases 
residuais de processos de produção para a geração de electricidade contribui para a 
conservação dos recursos e a redução das emissões de CO2. A electricidade produzida nestas 
circunstâncias deve ser excluída dos leilões. A captura e o armazenamento do carbono não 
estão ligados a um parâmetro de referência.
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Alteração 211
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no [n.º 3 do artigo 23.º]. 
A Comissão consultará os sectores 
interessados para definir os princípios 
destinados ao estabelecimento dos 
parâmetros de referência.

Or. en

Justificação

As alterações salientam a utilização de parâmetros de referência, bem como as respectivas 
características importantes: conceito de parâmetros de referência harmonizados com a 
possibilidade de visar circunstâncias sectoriais específicas, incentivos rigorosos para 
melhorar o desempenho e consulta dos sectores pertinentes. Só poderão ser utilizados 
processos de produção alternativos enquanto parâmetros de referência se estes, de uma 
maneira gera, forem viáveis. A referência a potenciais no anexo III da presente directiva 
serão mantidos para clarificar o carácter tecnológico dos parâmetros de referência.

Alteração 212
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração
As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 

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

que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas, e não devem dar 
incentivos ao aumento das emissões. 

Or. de

Justificação

Todas as regulamentações essenciais devem ser estabelecidas na própria directiva, a fim de 
garantir a segurança jurídica.

Alteração 213
Dragoş Florin David

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

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

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

Justificação

Há que antecipar a data em que a Comissão tem de adoptar normas para a livre atribuição 
de licenças. Por outro lado, o disposto no presente artigo tem de contemplar o prazo previsto 
no artigo 11.º., n.º1. Nos termos deste artigo,  cada Estado-Membro deve apresentar à 
Comissão a lista de instalações abrangidas e as respectivas licenças gratuitas. É pois,, 
necessário que os Estados-Membros discutam com os operadores das instalações que 
integram esta lista, pelo que o período proposto não é suficiente.

Alteração 214
Alejo Vidal-Quadras

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

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas mediante o recurso a 
parâmetros de referência Sem prejuízo 
dos critérios sectoriais específicos, serão 
tidas em consideração as mais eficientes 
técnicas, substitutos, processos de 
produção alternativos geralmente 
aplicáveis, utilização da biomassa e outros 
potenciais, como o potencial técnico 
destinado à redução de emissões. As 
medidas darão incentivos tendo em vista a 
redução de emissões específicas. Não 
devem ser atribuídas quaisquer licenças de 
emissão a título gratuito para a produção de 
electricidade.

Or. en



PE409.397v01-00 66/106 AM\730636PT.doc

PT

Justificação

As alterações salientam a utilização de parâmetros de referência, bem como as respectivas 
características importantes: conceito de parâmetros de referência harmonizados com a 
possibilidade de visar circunstâncias sectoriais específicas, incentivos rigorosos para 
melhorar o desempenho e consulta dos sectores pertinentes. Só poderão ser utilizados 
processos de produção alternativos enquanto parâmetros de referência se estes, de uma 
maneira gera, forem viáveis. A referência a potenciais no anexo III da presente directiva 
serão mantidos para clarificar o carácter tecnológico dos parâmetros de referência.

Alteração 215
Hannes Swoboda

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

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas mediante o recurso a 
parâmetros de referência Sem prejuízo 
dos critérios sectoriais específicos, serão 
tidas em consideração as mais eficientes 
técnicas, substitutos, processos de 
produção alternativos geralmente 
aplicáveis, utilização da biomassa e outros 
potenciais, como o potencial técnico 
destinado à redução de emissões. As 
medidas darão incentivos tendo em vista a 
redução de emissões específicas. Não 
devem ser atribuídas quaisquer licenças de 
emissão a título gratuito para a produção de 
electricidade, à excepção da electricidade 
produzida a partir de gases residuais de 
processos de produção industrial.
Quando um gás residual de um processo 
de produção for utilizado como 
combustível, as licenças serão atribuídas 
ao operador das instalações que produzem 
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o gás residual, em conformidade com os 
mesmos princípios de atribuição de 
licenças de emissão aplicados a estas 
instalações.

Or. en

Justificação

Os resíduos de gases resultantes dos processos de produção têm de ser utilizados 
imediatamente após terem sido gerados. Para garantir que a sua recuperação é eficiente, há 
que permitir uma flexibilidade máxima na utilização desses gases. A utilização de gases 
residuais de processos de produção para a geração de electricidade contribui para a 
conservação dos recursos e a redução das emissões de CO2. A electricidade produzida nestas 
circunstâncias deve ser excluída dos leilões. A captura e o armazenamento do carbono não 
estão ligados a um parâmetro de referência.

Alteração 216
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem estabelecer parâmetros de 
referência harmonizados para as emissões 
de gases com efeito de estufa e a eficiência 
energética das instalações em cada sector 
que beneficia de licenças de emissão a 
título gratuito. Estes parâmetros de 
referência devem basear-se nas melhores 
técnicas e tecnologias disponíveis no 
mercado em matéria de emissões de gases 
com efeito de estufa e eficiência 
energética, incluindo substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, co-geração e captura e 
armazenamento de gases com efeito de 
estufa. A atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito será efectuada a 
um nível não superior ao indicado pelo 
parâmetro de referência sectorial 
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adequado, de modo a remunerar os 
operadores mais eficientes. Acima de 
tudo, as medidas referidas no primeiro 
parágrafo não devem dar incentivos ao 
aumento das emissões. Não devem ser 
atribuídas quaisquer licenças de emissão a 
título gratuito para a venda a terceiros da 
produção de electricidade; proceder-se-á à 
atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito à electricidade gerada a partir de 
energia como subproduto de processos 
industriais ou nos termos do n.º 7, dos 
artigo 10.º-A  e 8.º, excepto quando tal se 
destine à venda a terceiros. 

Or. en

Justificação

All sectors should as soon as possible prepare themselves for a low carbon economy. 
Therefore, free allowances should not be allocated on a historical basis, which rewards 
existing companies and technologies, but on the basis of Best Available Technologies. Such 
an allocation will reward energy efficient companies that have invested in environmental 
friendly production processes. Electricity generated from energy that is a by product of 
industrial processes or that is self-generated for the industrial process and not put on the 
market, should not fall under the auction system in order to disincentive the flaring of waste 
gasses and put sectors at risk of carbon leakage. 

Alteração 217
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração
As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas, substitutos, processos 

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

redução de emissões, substitutos, 
processos de produção alternativos, 
utilização da biomassa e da captura e 
armazenamento de gases com efeito de 
estufa, e não devem dar incentivos ao 
aumento das emissões.

Or. en

Justificação

O potencial técnico da redução deve ser reconhecido pela Comissão no processo de 
atribuição, uma vez que não é possível reduzir as emissões mais significativas em certos 
sectores. As consequências das emissões de processo nas alterações climáticas é igual ao das 
emissões energéticas. No que toca à atribuição gratuita (fuga de carbono), as emissões de 
processo são um factor determinante para o custo.  Consequentemente, o potencial 
tecnológico para a redução de emissões deve ser reconhecido nos termos do actual n.º 3 do 
anexo III da Directiva 2003/87/CE. 

Alteração 218
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A  – nº 1 – parágrafo 3

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

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

Or. fr

Justificação

As regras transitórias de atribuição de licenças de emissão a título gratuito podem ser 
antecipadas 1 ano sem causar problemas.

É conveniente confirmar no articulado da directiva que os sectores e fileiras industriais 
expostos às fugas de carbono devem ser objecto de atribuição de licenças a título gratuito, 
enquanto não for concluído um acordo internacional que se considere satisfatório. 

Alteração 219
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 1 – parágrafos 3 e 4

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

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

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

Or. en

Justificação

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

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

Alteração 220
Miloslav Ransdorf

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

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

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

Or. en

Justificação

O processo de leilão constituirá o maior leilão global em curso jamais realizado. É 
fundamental que seja mantido em permanência um mercado líquido para as licenças de 
emissão e que sejam evitadas possíveis perdas do mercado. Assim sendo, é necessário um 
período transitório para apoiar uma transição correcta do mercado da electricidade para a 
venda exclusiva em leilão, a fim de limitar os efeitos negativos para a capacidade de 
produção e os preços da electricidade, para evitar distorções do mercado interno europeu, 
provocadas pelos preços da energia, que afectem as indústrias nacionais.

Alteração 221
Erika Mann

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

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

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

1) as instalações de co-geração e
2) a produção de energia através de 
resíduos dos processos de produção 
industriais.

Or. de
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Justificação

A co-geração é o meio mais económico de produzir simultaneamente electricidade e calor a 
partir de energias primárias. Este facto é conscientemente explorado por muitos Estados-
Membros. Para não sobrecarregar estas instalações e estimular a criação de novas 
instalações, a atribuição de licenças deveria ser limitada unicamente às instalações de 
produção de electricidade do sector energético.

Alteração 222
Alejo Vidal-Quadras

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

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

Tanto para as emissões directas como 
indirectas, as medidas referidas no 
primeiro parágrafo devem, na medida do 
possível, assegurar que a atribuição se 
processe de uma forma que incentive 
técnicas eficientes em termos energéticos e 
de emissões de gases com efeito de estufa, 
como a produção combinada de calor e
electricidade de alto rendimento, e 
reduções das emissões, ao tomar em 
consideração as mais eficientes técnicas, 
substitutos, processos de produção 
alternativos, utilização da biomassa e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa, e não devem dar 
incentivos ao aumento das emissões. Não 
devem ser atribuídas quaisquer licenças de 
emissão a título gratuito para a produção de 
electricidade, excepto para a electricidade 
produzida no âmbito do consumo de calor 
industrial ou a partir de resíduos de 
processos industriais, desde que seja para 
consumo próprio do operador; ambas 
serão atribuídas ao abrigo dos mesmos 
princípios de atribuição de licenças de 
emissão aplicados a essa actividade 
industrial, nos termos do anexo I.
Contudo, quando um gás residual de 
um processo de produção for 
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utilizado como combustível, todas as 
licenças serão atribuídas 
gratuitamente ao operador das 
instalações que produzem o gás 
residual, em conformidade com os 
mesmos princípios de atribuição de 
licenças de emissão aplicados a essas 
instalações. 

Or. en

Justificação

A produção combinada de calor e electricidade de alto rendimento oferece um potencial 
significativo de poupança de CO2, mas este potencial só se realizará se o RCLE tiver em 
conta a especificidade da produção combinada de calor e electricidade na sua metodologia 
de atribuição de licenças de emissão.

Alteração 223
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem estabelecer parâmetros de 
referência harmonizados para as emissões 
de gases com efeito de estufa e a eficiência 
energética das instalações em cada sector 
que beneficia de licenças de emissão a 
título gratuito. Esses parâmetros de 
referência sectoriais devem basear-se nas 
melhores técnicas em matéria de emissões 
de gases com efeito de estufa e eficiência 
energética, incluindo esse potencial o 
potencial técnico para reduzir as 
emissões, e tecnologias disponíveis no 
mercado, incluindo substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, co-geração e captura e 
armazenamento de gases com efeito de 
estufa. A atribuição de licenças de 
emissão a instalações a título gratuito 
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será efectuada a um nível não superior ao 
indicado pelo parâmetro de referência 
sectorial adequado, de modo a remunerar 
os operadores mais eficientes. Acima de 
tudo, as medidas referidas no primeiro 
parágrafo não devem dar incentivos ao 
aumento das emissões por unidade de 
produção. Não devem ser atribuídas 
quaisquer licenças de emissão a título 
gratuito para a produção de electricidade.
A Comissão consultará os sectores 
interessados para definir os princípios 
para o estabelecimento dos parâmetros de 
referência nos diferentes sectores.

Or. en

Justificação

Amendment 27 of the rapporteur is generally supported. This amendment, while building on 
the rapporteur's approach, adds some additional aspects (underlined): 

- an essential criteria for benchmarks as currently provided by Annex III para 3 of the 
existing directive

- a clarification that an increase of emissions per unit of production should be 
prevented while at the same time allowing growth based on carbon efficient 
technology

- the sectors concerned should be consulted
The exemption from the provision “No free allocation shall be made in respect of any 
electricity production for sale to third parties” proposed by the rapporteur, goes in the right 
direction, but is not taken on board in this amendment because amendments xx proposes a 
more detailed approach.

Alteração 224
Lena Ek

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

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

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

eficientes técnicas, incluindo a produção 
combinada de calor e electricidade,
substitutos, processos de produção 
alternativos, utilização da biomassa e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa, e não devem dar 
incentivos ao aumento das emissões. Não 
devem ser atribuídas quaisquer licenças de 
emissão a título gratuito para a produção de 
electricidade.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento da co-geração é um objectivo declarado da UE. A par com outras 
tecnologias aqui referidas, as disposições relativas à atribuição de licenças de emissão 
devem assegurar que o comércio de licenças de emissão contribua para o desenvolvimento de 
tecnologias com um maior potencial de redução do CO2, nomeadamente a produção 
combinada de calor e electricidade.  Esta alteração visa assegurar a coerência com outras 
disposições da proposta relativas à co-geração.

Alteração 225
Philippe Busquin

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

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

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

Quando um gás residual de um processo 
de produção for utilizado como 
combustível, as licenças serão atribuídas 
ao operador das instalações que produzem 
o gás residual, em conformidade com os 
mesmos princípios de atribuição de 
licenças de emissão aplicados a essas 
instalações.

Or. en

Justificação

A utilização de gases residuais de processos de produção para a geração de electricidade 
contribui para a conservação dos recursos e a redução das emissões de CO2. A electricidade 
produzida nestas circunstâncias especiais deve ser excluída dos leilões. A melhor forma de 
garantir a utilização sustentável continuada dos gases inevitáveis consiste em conceder ao 
produtor desses gases as licenças de emissão relacionadas através da mesma metodologia de 
atribuição de licenças aplicada às instalações do produtor dos gases inevitáveis.

Alteração 226
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões.
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
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produção de electricidade. produção de electricidade, excepto para a 
electricidade produzida no âmbito do 
consumo de calor industrial ou a partir de 
resíduos de processos industriais, desde 
que seja para consumo próprio do 
operador; ambas serão atribuídas ao 
abrigo dos mesmos princípios de 
atribuição de licenças de emissão 
aplicados a essa actividade industrial, nos 
termos do anexo I.

Contudo, quando um gás residual de 
um processo de produção for 
utilizado como combustível, todas as 
licenças serão atribuídas 
gratuitamente ao operador das 
instalações que produzem o gás 
residual, em conformidade com os 
mesmos princípios de atribuição de 
licenças de emissão aplicados a essas 
instalações.

Or. en

Justificação

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.

Alteração 227
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração
As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 

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

energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões.
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade, excepto para a 
electricidade produzida no âmbito do 
consumo de calor industrial ou a partir de 
resíduos de processos industriais; ambas 
serão atribuídas ao abrigo das mesmas 
medidas de execução referidas no 
parágrafo 1 e no parágrafo 7 aplicáveis 
ao processo industrial principal.

Or. en

Justificação

Nos últimos anos, o sector investiu na produção combinada de calor e electricidade de alto 
rendimento e na produção a partir de resíduos industriais nas próprias instalações. A actual 
proposta parte do princípio de que todos os tipos de electricidade devem ser tratados de 
acordo com os mesmos critérios de atribuição de licenças de emissão, pois, supostamente, 
existe apenas um mercado da electricidade. Trata-se de um equívoco. A electricidade e o 
calor produzidos no âmbito de processos industriais destinam-se a satisfazer a procura 
desses próprios processos. A produção de energia industrial deve ser atribuída de acordo 
com as normas aplicáveis ao sector – visto formarem parte integrante desse sector.

Alteração 228
Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração
Quando um gás inevitável de um processo 
de produção for utilizado como 
combustível, as licenças serão atribuídas 
ao operador das instalações que produzem 
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o gás inevitável, em conformidade com os 
mesmos princípios de atribuição de 
licenças de emissão aplicados a essas 
instalações.

Or. en

Justificação

A captura e posterior utilização dos gases inevitáveis decorrentes dos processos aumenta a 
eficiência dos recursos e contribui assim para a redução global das emissões de CO2.

Alteração 229
Paul Rübig

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

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

Após conclusão pela Comunidade de um 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte em reduções 
obrigatórias das emissões de gases com 
efeito de estufa comparáveis às da 
Comunidade, a Comissão deve proceder à 
revisão dessas medidas para o período 
seguinte com início em 2021 a fim de 
estabelecer que a atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito se limite apenas 
aos casos em que tal seja plenamente 
justificável ao abrigo desse acordo.

Or. en

Justificação

As regras de atribuição (fixação de valores-limite e atribuição a título gratuito) não devem 
ser modificadas no decurso de um período de comércio de licenças de emissão. Tal poderia 
comprometer os cálculos e a estratégia de gestão dos riscos dos investidores. É essencial a 
segurança a nível do planeamento. O princípio "ex ante" para o estabelecimento das "regras 
do jogo" deve permanecer estável dentro de cada período.
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Alteração 230
Philippe Busquin

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

Texto da Comissão Alteração
1-A. As instalações, quer sejam externas 
ou não, receberão um tratamento igual no 
que se refere à atribuição de licenças de 
emissão.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa evitar que a actual proposta crie incentivos que dêem origem a distorções 
do mercado e aumentem as emissões. É essencial que o texto da directiva reflicta a 
"externalização" de actividades por muitos sectores.

Alteração 231
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração
1-A. As instalações, quer sejam externas 
ou não, receberão um tratamento igual no 
que se refere à atribuição de licenças de 
emissão.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa evitar que a actual proposta crie incentivos que dêem origem a distorções 
do mercado e aumentem as emissões. É essencial que o texto da directiva reflicta a 
"externalização" de actividades por muitos sectores.
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Alteração 232
Erika Mann

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

Texto da Comissão Alteração
1-A. Nos sectores 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, uma quantidade máxima de 
licenças de emissão será atribuída à 
repercussão do custo do CO2 nos preços 
da electricidade. Esta atribuição basear-
se-á no consumo de electricidade médio, 
estabelecido anualmente, dessas 
instalações e na repercussão prevista do 
custo do CO2 da produção de energia 
tradicional que estabelece preços 
marginais, e somar-se-á a qualquer 
atribuição gratuita de licenças para 
emissões directas e sem alterar a 
quantidade total de licenças de emissão, 
em conformidade com o artigo 9.º.

Or. en

Justificação

O sinal sobre o preço do CO2 relativo à electricidade afectará especialmente os processos de 
produção com utilização intensiva de electricidade. Se estes estiverem sujeitos a 
concorrência internacional provocada pelas emissões indirectas de CO2, haverá o risco de 
perder competitividade sem qualquer benefício ambiental.
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Alteração 233
Philippe Busquin

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

Texto da Comissão Alteração
1-A. Nos sectores 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, uma quantidade máxima de 
licenças de emissão será atribuída à 
repercussão do custo do CO2 nos preços 
da electricidade. Esta atribuição basear-
se-á no consumo de electricidade médio, 
estabelecido anualmente, dessas 
instalações e na repercussão prevista do 
custo do CO2 da produção de energia 
tradicional que estabelece preços 
marginais, e somar-se-á a qualquer 
atribuição gratuita de licenças para 
emissões directas e sem alterar a 
quantidade total de licenças de emissão, 
em conformidade com o artigo 9.º.

Or. en

Justificação

O sinal sobre o preço do CO2 relativo à electricidade afectará especialmente os processos de 
produção com utilização intensiva de electricidade. Se estes estiverem sujeitos a 
concorrência internacional provocada pelas emissões indirectas de CO2, haverá o risco de 
perder competitividade sem qualquer benefício ambiental.
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Alteração 234
Miloslav Ransdorf

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.ºs 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

O processo de leilão constituirá o maior leilão global em curso jamais realizado. É 
fundamental que seja mantido em permanência um mercado líquido para as licenças de 
emissão e que sejam evitadas possíveis perdas do mercado. Assim sendo, é necessário um 
período transitório para apoiar uma transição correcta do mercado da electricidade para a 
venda exclusiva em leilão, a fim de limitar os efeitos negativos para a capacidade de 
produção e os preços da electricidade, para evitar distorções do mercado interno europeu, 
provocadas pelos preços da energia, que afectem as indústrias nacionais.



AM\730636PT.doc 85/106 PE409.397v01-00

PT

Alteração 235
Angelika Niebler

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

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

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

Or. de

Justificação

A concessão gratuita deveria ser limitada à produção de electricidade obtida nas centrais de 
co-geração, a fim de evitar sobrecarregar a mais eficaz forma de produção de electricidade e 
de não obstruir os mecanismos de apoio à co-geração em diferentes países.

Alteração 236
Herbert Reul, Christian Ehler

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

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

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

Or. en

Justificação

A atribuição de licenças de emissão deve ser gratuita, de acordo com o parâmetro de 
referência comunitário, com ajustamentos "ex-post", tendo em conta a produção real. Este 
método de atribuição de licenças proporciona um instrumento eficaz no domínio das 
alterações climáticas, com uma boa relação custo-eficácia, para toda a economia. Este 
modelo de atribuição de licenças é implementado no novo n.º 2.
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Alteração 237
Erika Mann

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

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

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

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao Artigo 1 – ponto 8 – ponto 1.

Alteração 238
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

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

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

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, não 
devem ser concedidas licenças de emissão 
a título gratuito a produtores de 
electricidade, excepto aqueles cujo 
funcionamento visa o auto-fornecimento 
de electricidade como subproduto dos 
processos industriais ou em conformidade 
com os n.ºs 7 e 8 do artigo 10.º-A, a 
instalações de captura, a condutas para o 
transporte ou a locais de armazenamento 
de emissões de gases com efeito de estufa.

Or. en
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Justificação

Visa clarificar que o auto-fornecimento por sectores industriais com utilização intensiva de 
energia não deve ser tratado como os produtores de electricidade no âmbito deste regime; 
devem ser tratados de forma diferente dos serviços públicos de produção de energia, pois a 
situação competitiva da sua utilização final é totalmente distinta de um serviço público.

Alteração 239
Werner Langen

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

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

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

Or. de

Justificação

A concessão gratuita deveria ser limitada à produção de electricidade obtida nas centrais de 
co-geração, a fim de evitar sobrecarregar a mais eficaz forma de produção de electricidade e 
de não obstruir os mecanismos de apoio à co-geração em diferentes países

Alteração 240
Dragoş Florin David

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

Texto da Comissão Alteração
2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, não 
devem ser concedidas licenças de emissão 

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

a título gratuito a instalações de captura, a 
condutas para o transporte ou a locais de 
armazenamento de emissões de gases com 
efeito de estufa.

Or. en

Justificação

Aplicação gradual do regime de leilões no sector da energia, conforme se propõe para outros 
sectores, começando com 80% de licenças de emissão a título gratuito em 2013 para 
alcançar 100% de leilões apenas em 2020. A introdução gradual dos leilões permitirá 
melhorar a eficiência energética e adaptará a produção de electricidade a exigências mais 
rigorosas, em função da nova Directiva IPPC.

Alteração 241
Jerzy Buzek

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

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

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

Or. en

Justificação

A introdução gradual de leilões no sector da energia, conforme proposto para outros 
sectores, é necessária, começando-se com 80% de licenças de emissão a título gratuito em 
2013 para alcançar 100% de leilões apenas em 2020. A principal razão subjacente a isto é o 
facto de o mercado da energia da UE não estar totalmente fusionado. Alguns mercados 
isolados impedirão a transmissão das capacidades necessárias para neutralizar o impacto de 
100% de leilões na produção de electricidade. Por outro lado, a introdução gradual dos 
leilões permitirá melhorar a eficácia energética e adaptar a produção de electricidade a uma 
procura acrescida decorrente da nova Directiva IPPC.
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Alteração 242
Herbert Reul, Christian Ehler

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

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

Or. en

Justificação

Poderá partir-se do princípio de que, por ora, os parâmetros de referência não podem ser 
estabelecidos de forma generalizada para todos os produtos e processos. Este poderia ser o 
caso de produtos altamente diferenciados que representam uma pequena percentagem das 
emissões no âmbito do RCLE. As licenças de CO2 dessas instalações devem ser atribuídas de 
acordo com a abordagem da atribuição com base nas emissões precedentes.
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Alteração 243
Angelika Niebler

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

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

3. As instalações de co-geração, conforme 
definidas na Directiva 2004/8/CE,
beneficiarão da atribuição a título 
gratuito, com base em parâmetros de 
referência estandardizados a nível 
europeu. Essas atribuições serão 
concedidas e controladas no quadro de 
um procedimento harmonizado.

Or. de

Justificação

A produção de electricidade nas instalações de co-geração constitui a forma mais eficaz de 
produção de energia. Por este motivo, em muitos Estados-Membros as instalações de co-
geração são alvo de ajudas. O encargo previsto na disposição estabelecida no n.º 3 seria 
diametralmente oposta a esta ajuda.

Alteração 244
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração
3. A atribuição a título gratuito pode ser 
concedida a produtores de electricidade 
relativamente à produção de calor através 
de co-geração com elevado nível de 

3. Independentemente de ser ou não 
produzido em combinação com 
electricidade, o calor fornecido para ser 
utilizado pela indústria deverá beneficiar 
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eficiência, conforme definida na Directiva 
2004/8/CE para uma procura 
economicamente justificável, a fim de 
garantir o tratamento equitativo face a 
outros produtores de calor. Em cada ano 
subsequente a 2013, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações no 
que diz respeito à produção do referido 
calor deve ser ajustada pelo factor linear 
referido no artigo 9.°.

de licenças de emissão a título gratuito em 
conformidade com a percentagem de 
licenças de emissão a título gratuito 
atribuída aos sectores industriais em 
questão.

Independentemente de ser ou não 
produzido em combinação com 
electricidade, o calor que se destina a ser 
utilizado para o aquecimento urbano que 
tenha sido qualificado nos termos das 
Orientações para as ajudas estatais para a 
protecção do ambiente deve beneficiar de 
licenças de emissão a título gratuito para 
assegurar a igualdade de tratamento no 
que diz respeito a outros produtores de 
calor que não estejam cobertos pelo 
RCLE-UE. 

Or. en

Justificação

A produção de calor deve ter regras adequadas e claras.  O presente texto permitiria que não 
haveria discriminações entre a co-geração "externa" e a produção "interna" classificada no 
sector industrial.

O aquecimento urbano constitui um meio importante para reduzir as emissões, não obstante 
o seu principal concorrente sejam as caldeiras alimentadas a combustíveis fósseis não 
cobertas pelo RCLE-UE. Para evitar incentivos económicos perversos susceptíveis de 
aumentar as emissões, as instalações de aquecimento urbano deveriam ser elegíveis para 
beneficiar de licenças de emissão a título gratuito.

Alteração 245
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10-A – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração
3. A atribuição a título gratuito pode ser 
concedida a produtores de electricidade
relativamente à produção de calor através 
de co-geração com elevado nível de 
eficiência, conforme definida na Directiva 
2004/8/CE para uma procura 
economicamente justificável, a fim de 
garantir o tratamento equitativo face a 
outros produtores de calor. Em cada ano 
subsequente a 2013, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações no 
que diz respeito à produção do referido 
calor deve ser ajustada pelo factor linear 
referido no artigo 9.º.

3. As instalações de co-geração, conforme 
definidas na Directiva 2004/8/CE,
beneficiarão da atribuição a título 
gratuito, com base em parâmetros de 
referência estandardizados a nível 
europeu. Essas atribuições serão 
concedidas e controladas no quadro de 
um procedimento harmonizado.

Or. de

Justificação

A produção de electricidade nas instalações de co-geração constitui a forma mais eficaz de 
produção de energia. Por este motivo, em muitos Estados-Membros as instalações de co-
geração são alvo de ajudas. O encargo previsto na disposição estabelecida no n.º 3 seria 
diametralmente oposta a esta ajuda.

Alteração 246
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração
3. A atribuição a título gratuito pode ser 
concedida a produtores de electricidade 
relativamente à produção de calor através 
de co-geração com elevado nível de 
eficiência, conforme definida na Directiva 
2004/8/CE para uma procura 
economicamente justificável, a fim de 
garantir o tratamento equitativo face a 
outros produtores de calor. Em cada ano 
subsequente a 2013, a atribuição total de 

3. Às instalações de produção combinada 
calor-electricidade de alto rendimento, 
conforme definidas na Directiva 
2004/8/CE, deverão ser atribuídas, sem 
uma limite temporal, licenças a título 
gratuito para a sua produção de 
electricidade e de calor, com base num 
parâmetro de referência.
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licenças de emissão a essas instalações no 
que diz respeito à produção do referido 
calor deve ser ajustada pelo factor linear 
referido no artigo 9.°.

Or. en

Justificação

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

Alteração 247
Erika Mann

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

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

3. As instalações de produção de energia 
em que se utiliza a co-geração, conforme 
definida na Directiva 2004/8/CE,
beneficiam da atribuição a título gratuito, 
com base em parâmetros de referência 
harmonizados a nível europeu. 

Or. de
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Justificação

Ver justificação da alteração ao Artigo 1 – ponto 8 – ponto 1.

Alteração 248
Dragoş Florin David

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

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

3. A atribuição a título gratuito deve ser 
concedida a produtores de electricidade 
relativamente à produção de calor através 
de co-geração com elevado nível de 
eficiência, conforme definida na Directiva 
2004/8/CE para uma procura 
economicamente justificável, a fim de 
garantir o tratamento equitativo face a 
outros produtores de calor. Deverá 
igualmente ser concedida a atribuição a 
título gratuito à produção de energia de 
instalações de co-geração que produzam 
electricidade e calor destinados a sistemas 
de aquecimento urbano, bem como à 
produção de electricidade para consumo 
próprio da instalação em questão. Em 
cada ano subsequente a 2013, a atribuição 
total de licenças de emissão a essas 
instalações no que diz respeito à produção 
do referido calor deve ser ajustada pelo 
factor linear referido no artigo 9.°.

Or. en

Justificação

O texto deve ser claro quando indica as situações que são elegíveis para a atribuição a título 
gratuito. Além disso, as instalações de co-geração que fornecem energia a sistemas de 
aquecimento urbano devem ser apoiadas pelas autoridades, dado que contribuem igualmente 
para uma utilização sustentável dos recursos e apoiam a luta contra as alterações climáticas, 
assim como constituem um serviço público acessível à maioria da população. 



PE409.397v01-00 96/106 AM\730636PT.doc

PT

Alteração 249
Jerzy Buzek

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

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

3. A atribuição a título gratuito deve ser 
concedida utilizando um método de 
parâmetros de referência para instalações 
de produção de calor e electricidade 
relativamente à produção de calor através 
de co-geração com elevado nível de 
eficiência, conforme definida na Directiva 
2004/8/CE e a produtores de aquecimento 
urbano para uma procura economicamente 
justificável, a fim de garantir o tratamento 
equitativo face a outros produtores de 
calor.

Or. en

Justificação

Em alguns países, mais de 50% da procura de calor é fornecida pelo aquecimento urbano, o 
que é importante em muitos Estados-Membros. Qualquer obrigação que seja imposta a este 
sector no sentido de comprar licenças poderia provocar um aumento do preço do calor, 
comportando consequências sociais e ambientais indesejáveis. Existiria então o risco de os 
agregados familiares substituírem o calor mais oneroso fornecido pela rede pela combustão 
doméstica de carvão, que está sujeita a um controlo de emissões menos rigoroso.

Alteração 250
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração
3. A atribuição a título gratuito pode ser 
concedida a produtores de electricidade 

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

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

Or. en

Justificação

A fim de evitar um sistema diferenciado nos vários Estados-Membros no que respeita à 
atribuição de licenças para a produção de calor, a nova directiva deve estabelecer normas 
comuns harmonizadas a nível comunitário para a atribuição a título gratuito à produção de 
calor, o que pode ser considerado como uma forma de apoio à co-geração de alto rendimento 
de calor e electricidade.

Alteração 251
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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

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

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

Or. en

Justificação

O calor produzido eficazmente através da produção combinada calor-electricidade, 
independentemente da sua fonte, é benéfica para o ambiente, pelo que deve ser fomentado. 

Alteração 252
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.ºs 4 e 5

Texto da Comissão Alteração
4. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constitui a base para o 
cálculo das atribuições a instalações que 
realizam actividades em 2013 e receberam 
uma licença a título gratuito no período 
de 2008 a 2012 não deve ser superior, 
como uma proporção da quantidade 
anual total a nível comunitário, à 
percentagem das emissões 
correspondentes no período de 2005 a 
2007 dessas instalações. Deve ser aplicado 
um factor de correcção, quando 
necessário.

Suprimido

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. 
Em cada ano subsequente, a atribuição 
total de licenças de emissão a essas 
instalações deve ser ajustada pelo factor 
linear referido no artigo 9.

Suprimido

Or. en
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Justificação

O texto não permite determinar claramente se se refere a instalações isoladas ou a um 
agrupamento de instalações. Também não está claro a que se deverá aplicar o factor de 
correcção e para que fim. A fim de responder de forma adequada ao risco de fugas de 
carbono, o número de licenças, conforme calculado pela aplicação dos parâmetros de 
referência, deve ser integralmente atribuído, o que está previsto na articulação dos n.º s 1 e 7 
do artigo 10.º-A, pelo que os n.ºs 4 e 5 do artigo 10.º se tornam redundantes.

Alteração 253
Philippe Busquin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.ºs 4 e 5

Texto da Comissão Alteração
4. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constitui a base para o cálculo 
das atribuições a instalações que realizam 
actividades em 2013 e receberam uma 
licença a título gratuito no período de 2008 
a 2012 não deve ser superior, como uma 
proporção da quantidade anual total a nível 
comunitário, à percentagem das emissões 
correspondentes no período de 2005 a 2007 
dessas instalações. Deve ser aplicado um 
factor de correcção, quando necessário.

4. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constitui a base para o cálculo 
das atribuições a instalações que realizam 
actividades em 2013 e receberam uma 
licença a título gratuito no período de 2008 
a 2012 não deve ser superior, como uma 
proporção da quantidade anual total a nível 
comunitário, à percentagem das emissões 
correspondentes no período de 2005 a 2007 
dessas instalações. Deve ser aplicado um 
factor de correcção, quando necessário, a 
fim de cumprir as quantidades 
determinadas em conformidade com os 
n.ºs 1 a 3 e sem alterar a quantidade total 
de licenças em conformidade com o artigo 
9.º.

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em
cada ano subsequente, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações 
deve ser ajustada pelo factor linear referido 
no artigo 9.º.

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações 
deve ser ajustada pelo factor linear referido 
no artigo 9.º. Deve ser aplicado um factor 
de correcção, quando necessário, a fim de 
cumprir as quantidades determinadas em 
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conformidade com os n.ºs 1 a 3 e sem 
alterar a quantidade total de licenças em 
conformidade com o artigo 9.º.

Or. en

Justificação

Para justificar os recursos consagrados à criação dos parâmetros de referência e dada a sua 
natureza ambiciosa, é necessário que a atribuição de licenças seja feita de acordo com o 
volume de licenças conforme calculado pela aplicação desses parâmetros de referência. 
Extrapolações dos valores-limite do sector conforme indicados nestes pontos serão cobertos 
pelos volumes de atribuição e devem ser transferidas para o volume de leilões. No primeiro 
caso, uma redução das licenças para leilões é alcançada com uma diminuição da procura, 
pelo que se pode prever que não aumentará os preços das licenças.

Alteração 254
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração
4. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constitui a base para o cálculo 
das atribuições a instalações que realizam 
actividades em 2013 e receberam uma 
licença a título gratuito no período de 2008 
a 2012 não deve ser superior, como uma 
proporção da quantidade anual total a nível 
comunitário, à percentagem das emissões 
correspondentes no período de 2005 a 2007 
dessas instalações. Deve ser aplicado um 
factor de correcção, quando necessário.

4. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constitui a base para o cálculo 
das atribuições a instalações que realizam 
actividades em 2013 e receberam uma 
licença a título gratuito no período de 2008 
a 2012 não deve ser superior, como uma 
proporção da quantidade anual total a 
nível comunitário, à percentagem das 
emissões correspondentes no período de 
2005 a 2007 dessas instalações. Deve ser 
aplicado um factor de correcção, quando 
necessário, a fim de cumprir as 
quantidades determinadas em 
conformidade com os n.ºs 1 a 3 e sem 
alterar a quantidade total de licenças em 
conformidade com o artigo 9.º.

Or. en
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Justificação

Os parâmetros de referência deverão passar a constituir o principal método de atribuição de 
licenças. Só no caso de não se desenvolverem parâmetros de referência, as emissões 
históricas podem constituir um entrave à atribuição de licenças a título gratuito.

Alteração 255
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração
4. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constitui a base para o cálculo 
das atribuições a instalações que realizam 
actividades em 2013 e receberam uma 
licença a título gratuito no período de 2008 
a 2012 não deve ser superior, como uma 
proporção da quantidade anual total a nível 
comunitário, à percentagem das emissões 
correspondentes no período de 2005 a 2007 
dessas instalações. Deve ser aplicado um 
factor de correcção, quando necessário.

4. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constitui a base para o cálculo 
das atribuições para emissões directas a 
instalações que realizam actividades em 
2013 e receberam uma licença a título 
gratuito no período de 2008 a 2012 não 
deve ser superior, como uma proporção da 
quantidade anual total a nível comunitário, 
à percentagem das emissões 
correspondentes no período de 2005 a 2007 
dessas instalações. Deve ser aplicado um 
factor de correcção, quando necessário.

A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constitui a base para o 
cálculo das atribuições de emissões 
indirectas a instalações que realizam 
actividades em 2013 não deverá superior, 
como uma proporção da quantidade 
anual total a nível comunitário, à 
percentagem das emissões 
correspondentes no período de 2005 a 
2007. Deve ser aplicado um factor de 
correcção, quando necessário.

Or. en

Justificação

Tanto a produção de electricidade como de calor em instalações industriais de produção 
combinada calor-electricidade para utilização industrial deve beneficiar de licenças a título 
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gratuito em consonância com os objectivos da UE de assegurar que esta tecnologia eficaz 
não seja desincentivada (Directiva relativa à produção combinada calor-electricidade). Por 
conseguinte, o n.º 3 deve ser alterado.

Alteração 256
Dragoş Florin David

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

Texto da Comissão Alteração
4. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constitui a base para o cálculo 
das atribuições a instalações que realizam 
actividades em 2013 e receberam uma 
licença a título gratuito no período de 2008 
a 2012 não deve ser superior, como uma 
proporção da quantidade anual total a nível 
comunitário, à percentagem das emissões 
correspondentes no período de 2005 a 2007 
dessas instalações. Deve ser aplicado um 
factor de correcção, quando necessário.

4. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constitui a base para o cálculo 
das atribuições a instalações que realizam 
actividades em 2013 e receberam uma 
licença a título gratuito no período de 2008 
a 2012 não deve ser superior, como uma 
proporção da quantidade anual total a nível 
comunitário, à percentagem das emissões 
correspondentes verificadas no período de 
2005 a 2007. Deve ser aplicado um factor 
de correcção, quando necessário.

Or. en

Alteração 257
Erika Mann

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

Texto da Comissão Alteração
4. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constitui a base para o cálculo 
das atribuições a instalações que realizam 
actividades em 2013 e receberam uma 
licença a título gratuito no período de 2008 
a 2012 não deve ser superior, como uma 
proporção da quantidade anual total a nível 
comunitário, à percentagem das emissões 
correspondentes no período de 2005 a 2007 
dessas instalações. Deve ser aplicado um 

4. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constitui a base para o cálculo 
das atribuições a instalações que realizam 
actividades em 2013 e receberam uma 
licença a título gratuito no período de 2008 
a 2012 não deve ser superior, como uma 
proporção da quantidade anual total a nível 
comunitário, à percentagem das emissões 
correspondentes no período de 2005 a 2007 
dessas instalações. Deve ser aplicado um 



AM\730636PT.doc 103/106 PE409.397v01-00

PT

factor de correcção, quando necessário. factor de correcção, quando necessário, a 
fim de cumprir as quantidades 
determinadas em conformidade com os 
n.ºs 1 a 3 e sem alterar a quantidade total 
de licenças em conformidade com o artigo 
9.º.

Or. en

Justificação

Para justificar os recursos consagrados à criação dos parâmetros de referência e dada a sua 
natureza ambiciosa, é necessário que a atribuição de licenças seja feita de acordo com o 
volume de licenças conforme calculado pela aplicação desses parâmetros de referência. 
Extrapolações dos valores-limite do sector conforme indicados nestes pontos serão cobertos 
pelos volumes de atribuição e devem ser transferidas para o volume de leilões.

Alteração 258
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração
5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações 
deve ser ajustada pelo factor linear referido 
no artigo 9.

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações 
deve ser ajustada pelo factor linear 
referido no artigo 9. Deve ser aplicado um 
factor de correcção, quando necessário, a 
fim de cumprir as quantidades 
determinadas em conformidade com os 
n.ºs 1 a 3 e sem alterar a quantidade total 
de licenças em conformidade com o 
artigo 9.º.

Or. en
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Justificação

Deverá aplicar-se esta correcção para fomentar a fixação de um limite máximo para a 
atribuição a título gratuito a nível dos parâmetros de referência.

Alteração 259
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração
5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações 
deve ser ajustada pelo factor linear referido 
no artigo 9.º.

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão para emissões directas que 
constituem a base para o cálculo de 
atribuições a instalações incluídas no 
regime comunitário apenas a partir de 2013 
não deve ser superior, em 2013, às 
emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações 
deve ser ajustada pelo factor linear referido 
no artigo 9.º.

A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constitui a base para o 
cálculo das atribuições de emissões 
indirectas a instalações que só tinham 
sido incluídas no regime comunitário a 
partir de 2013, não deverá superior, como 
uma proporção da quantidade anual total 
a nível comunitário, à percentagem das 
emissões correspondentes no período de 
2005 a 2007 que a geração de energia na 
Comunidade tenha emitido. Deve ser 
aplicado um factor de correcção, quando 
necessário.

Or. en

Justificação

Tanto a produção de electricidade como de calor em instalações industriais de produção 
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combinada calor-electricidade para utilização industrial deve beneficiar de licenças a título 
gratuito em consonância com os objectivos da UE de assegurar que esta tecnologia eficaz 
não seja desincentivada (Directiva relativa à produção combinada calor-electricidade).Por 
conseguinte, o n.º 3 deve ser alterado.

Alteração 260
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração
5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações 
deve ser ajustada pelo factor linear referido 
no artigo 9.º.

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações 
deve ser ajustada pelo factor linear referido 
no artigo 9. Deve ser aplicado um factor 
de correcção, quando necessário, a fim de 
cumprir as quantidades determinadas em 
conformidade com os n.ºs 1 a 3 e sem 
alterar a quantidade total de licenças em 
conformidade com o artigo 9.º.

Or. en

Justificação

Para justificar os recursos consagrados à criação dos parâmetros de referência e dada a sua 
natureza ambiciosa, é necessário que a atribuição de licenças seja feita de acordo com o 
volume de licenças conforme calculado pela aplicação desses parâmetros de referência. 
Extrapolações dos valores-limite do sector conforme indicados nestes pontos serão cobertos 
pelos volumes de atribuição e devem ser transferidas para o volume de leilões.
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Alteração 261
Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração
5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. Em 
cada ano subsequente, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações 
deve ser ajustada pelo factor linear referido 
no artigo 9.º.

5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais históricas 
verificadas dessas instalações em 2008 ou 
às emissões médias dessas instalações em 
2008-2010. Em cada ano subsequente, a 
atribuição total de licenças de emissão a 
essas instalações deve ser ajustada pelo 
factor linear referido no artigo 9.º.

Or. en

Justificação

Em muitos casos não há dados sobre as emissões históricas para o período 2005-2007 e não 
existe a obrigação de arquivar esses dados para todas as instalações incluídas no regime 
comunitário a partir de 2013, pelo que será possível fornecer dados verificados a partir de 
2008.


	730636pt.doc

