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Alteração 262
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

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. Os novos operadores beneficiarão de 
atribuições provenientes do orçamento 
previsto para a venda em leilão. As 
atribuições serão efectuadas por analogia 
às instalações existentes.

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.

Or. de

Justificação

Uma reserva separada para as novas instalações não é necessária, dado que os Estados-
Membros dispõem já de um montante de licenças para a venda em leilão, do qual uma parte 
poderá ser atribuída aos novos operadores. Para além disso, o montante atribuído aos novos 
operadores não deve ser limitado, uma vez que são precisamente essas instalações as que 
geram aumentos da eficiência. Por este motivo, bem como por razões de política industrial, 
os investimentos em tais instalações não deveriam ser dificultados pela imposição de uma 
obrigação de compra de certificados.
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Alteração 263
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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. Os novos operadores beneficiarão de 
atribuições provenientes do orçamento 
previsto para a venda em leilão. As 
atribuições serão efectuadas por analogia 
às instalações existentes.

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.

Or. de

Justificação

Uma reserva separada para as novas instalações não é necessária, dado que os Estados-
Membros dispõem já de um montante de licenças para a venda em leilão, do qual uma parte 
poderá ser atribuída aos novos operadores. Para além disso, o montante atribuído aos novos 
operadores não deve ser limitado, uma vez que são precisamente essas instalações as que 
geram aumentos da eficiência. Por este motivo, bem como por razões de política industrial, 
os investimentos em tais instalações não deveriam ser dificultados pela imposição de uma 
obrigação de compra de certificados.

Alteração 264
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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. 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
assegurar liquidez aos novos operadores e 
às situações de mercado que criem preços 
de carbono excessivamente altos ou 
baixos. O nível máximo que pode ser 
atribuído a novos operadores de acordo 
com as regras adoptadas ao abrigo do n.º 
1.

Or. en

Justificação

A reserva assegura liquidez (licenças de emissão) aos novos operadores. É essencial para o 
mercado do carbono dispor de instrumentos que permitam responder a situações 
extraordinárias do mercado. Defendemos que parte da reserva seja utilizada para aumentar 
a liquidez no caso de os preços do carbono atingirem níveis críticos. Caso os preços do 
carbono sejam demasiado baixos, a liquidez deve ser reduzida (esta medida deve ser incluída 
nas regras dos leilões). Propomos uma margem de preços entre os 20 e os 50 euros. As 
medidas relativas à liquidez devem ser determinadas pelas regras dos leilões referidas no 
artigo 10.º

Alteração 265
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As atribuições devem ser ajustadas pelo 
factor linear referido no artigo 9.°.

As atribuições devem ser ajustadas pelo 
factor linear referido no artigo 9.°, excepto 
no caso das instalações de produção 
combinada de calor e electricidade com 
elevado nível de eficiência, na acepção da 
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Directiva 2004/8/CE.

Or. en

Justificação

Para que a UE cumpra os ambiciosos valores-limite de emissões gerais do regime de 
comércio de licenças de emissão (ETS), é necessário que o número de instalações de 
produção combinada de calor e electricidade aumente, uma vez que deslocam quantidades 
significativas de produção térmica separada e, por conseguinte, evitam entre 10 e 30% de 
emissões de CO2. É importante que os investimentos em novas instalações sejam encorajados 
e tratados da mesma forma que os regimes existentes.

Alteração 266
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

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

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade de novos 
operadores, com excepção da electricidade 
produzida a partir de gases residuais de 
processos de produção industriais.

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

Os resíduos de gases resultantes dos processos de produção têm de ser utilizados 
imediatamente após terem sido gerados. Para garantir que a sua recuperação seja eficiente, 
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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 
condições particulares deverá ser excluída do leilão.

Alteração 267
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

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

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito aos 
produtores de electricidade.

Or. en

Justificação

A produção de electricidade nas instalações industriais deve manter-se com licenças de 
emissão gratuitas, pois os custos de CO2 dos autoprodutores serão uma parte essencial dos 
custos do carbono que influenciará a questão da fuga de carbono.

Alteração 268
Miloslav Ransdorf

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Justificação

Sem incentivos não haverá estímulo suficiente para novos investimentos. Em consequência, as 
instalações mais antigas e menos eficientes estarão mais tempo em funcionamento, com um 
nível mais elevado de CO2. Os decisores políticos não podem dar-se ao luxo de pôr em risco 
os investimentos de milhares de milhões nos projectos anunciados. (O recente estudo 
publicado pela DENA e o cancelamento de vários projectos de novas centrais eléctricas 
documentam claramente este facto.)

Alteração 269
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 270
Dragoş Florin David

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

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

Suprimido

Or. en

Alteração 271
Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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 eficiência energética e adaptar a produção de electricidade a 
uma procura acrescida decorrente da nova Directiva IPPC.
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Alteração 272
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração

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

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade, 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

Alteração 273
Philippe Busquin

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

Texto da Comissão Alteração

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

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade de novos 
operadores, com excepção da electricidade 
produzida a partir de gases residuais de 
processos de produção industriais.

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 



AM\730913PT.doc 11/99 PE409.410v01-00

PT

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 274
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 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade, 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.
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Or. en

Justificação

A electricidade e o calor produzidos no âmbito de processos industriais e a electricidade 
baseada em resíduos são soluções ecológicas de aprovisionamento energético para estes 
processos industriais.

O CO2 gerado pela utilização de gases residuais está indissociavelmente associado às 
instalações que produzem esses gases e, por conseguinte, as licenças devem ser atribuídas às 
instalações que os produzem. Isto corresponde ao conteúdo do n.º 92 da Comunicação da 
Comissão COM(2003) 830. Além disso, facilita o estabelecimento de parâmetros de 
referência, cuja aplicação reduz a utilização de carbono e, consequentemente, a produção de 
gases residuais. Por outro lado, os leilões sobrecarregariam excessivamente estas instalações 
e desencorajariam a utilização eficiente dos gases residuais.

Alteração 275
Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

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

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade de novos 
operadores. Os leilões não se aplicam à 
electricidade produzida a partir da 
utilização de resíduos inevitáveis e gases 
inevitáveis de processos de produção com 
o objectivo de utilizar a quantidade 
correspondente de electricidade nas 
instalações que produziram esses gases.

Or. en

Justificação

Se os materiais inevitavelmente gerados pelos processos de produção não forem 
desperdiçados, mas sim aproveitados para a produção de electricidade, tal contribuirá para 
a conservação dos recursos e a redução das emissões de CO2. A electricidade produzida 
nestas circunstâncias especiais e utilizada nas próprias instalações estará isenta dos leilões.
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Alteração 276
Erika Mann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito a 
novos operadores que produzam 
electricidade sem ser através:

1. da co-geração e
2. da produção de energia através de 
resíduos dos processos de produção 
industriais.

Or. de

Justificação

Ver a justificação da alteração ao artigo 1 – ponto 1.

Alteração 277
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão publica, o mais tardar até 30 
de Junho, as regras harmonizadas de 
atribuição para novos operadores bem 
como as que correspondem à optimização 
da indústria de transformação -
agrupamentos, encerramentos, 
transferências para a UE - estabelecidas e 
adoptadas de acordo com o procedimento 
de regulamentação com controlo visado 
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no n. º 3 do artigo 23.º.

Or. fr

Justificação

As regras de atribuição para os novos operadores, tal como as regras relativas aos 
encerramentos, às transferências de licenças de emissão de um sítio encerrado para um novo 
sítio dentro da UE e às disposições referentes aos agrupamentos devem ser estabelecidas a 
nível comunitário ao mesmo tempo que as regras de atribuição gratuitas às instalações 
existentes. 

Alteração 278
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. As instalações cuja produção 
aumente, em média, mais de 18% por ano 
entre os anos de referência em relação 
aos quais os dados relativos à produção 
foram usados para a atribuição de 
licenças e o segundo ano civil do período 
de comércio de licenças de emissão em 
curso podem solicitar a atribuição de 
licenças da reserva referida no n.º 6.

Or. en

Justificação

As instalações recentemente construídas (antes da apresentação da lista mencionada no 
artigo 11.º) terão o problema de existir nos anos de referência do processo de atribuição de 
licenças (parâmetros de referência), sendo abrangidas pela apresentação da lista nos termos 
do artigo 11.º, mas seguirão um plano preparatório para aumentar a produção 
gradualmente. A fim de permitir uma atribuição justa e gratuita das licenças a estas 
instalações, no quadro de uma base jurídica clara, deve ser incluída uma disposição (em 
conformidade com a posição comum relativa aos operadores de aeronaves no âmbito do 
RCLE) também para as instalações.
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Alteração 279
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

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

7. Até ser concluído um acordo 
internacional e sem prejuízo do disposto 
no artigo 10.º-B, a quantidade de licenças 
de emissão atribuídas a título gratuito às 
instalações não abrangidas pelo n.º 2 em 
2013 e em cada ano subsequente deve ser 
de 100% da quantidade determinada em 
conformidade com as medidas referidas no 
n.º 1 e sem alterar a quantidade total de 
licenças de emissão, nos termos do artigo 
9.º.

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.

Or. en

Justificação

Em geral, a indústria transformadora está sujeita a uma concorrência internacional feroz. Os 
leilões impõem riscos incalculáveis a estas indústrias e a toda a economia da UE, não 
contribuindo para os objectivos ambientais da directiva. O valor-limite foi fixado em 21% e 
será atingido com ou sem leilões, através da redução gradual da quantidade disponível de 
licenças. Por conseguinte, a indústria transformadora deve receber licenças gratuitas com 
base em parâmetros de referência até entrar em vigor um acordo internacional que assegure 
condições de concorrência equitativas entre os concorrentes à escala global.
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Alteração 280
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

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

7. Serão fixados parâmetros de referência 
uniformizados a nível europeu para as 
instalações que constam da lista no anexo 
I da directiva. Essas atribuições serão 
concedidas e controladas no quadro de 
um procedimento harmonizado. Com base 
nestes parâmetros, as instalações 
beneficiarão de uma atribuição 100% a 
título gratuito. As instalações que não 
produzem electricidade através da co-
geração não beneficiarão das atribuições 
a título gratuito.

Or. de

Justificação

Tendo em conta a pressão internacional em matéria de concorrência, os encargos financeiros 
resultantes de um regime de comércio de licenças de emissão confinado à Europa não devem 
repercutir-se nos produtos. Isto comprometeria a sua competitividade e daria lugar à 
deslocalização da produção para países não sujeitos a uma legislação em matéria de 
alterações climáticas, sendo por isso necessário minimizar os encargos através de uma 
atribuição a título gratuito a longo prazo, com base em parâmetros de referência ambiciosos, 
que tenham igualmente em conta as possibilidades técnicas.

Alteração 281
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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 282
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

7. Serão fixados parâmetros de referência 
uniformizados a nível europeu para as 
instalações que constam da lista no anexo 
I da directiva. Essas atribuições serão 
concedidas e controladas no quadro de 
um procedimento harmonizado. Com base 
nestes parâmetros, as instalações 
beneficiarão de uma atribuição 100% a 
título gratuito. Após 2013, a atribuição 
total de licenças de emissão a essas 
instalações deve ser ajustada pelo factor 
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linear referido no artigo 9.º. As 
instalações que não produzem 
electricidade através da co-geração não 
beneficiarão das atribuições a título 
gratuito.

Or. de

Justificação

As instalações de produção industrial são constantemente forçadas a optimizar a sua 
eficiência energética a fim de superar a concorrência internacional. Tendo em conta a 
pressão internacional em matéria de concorrência, os encargos financeiros resultantes de um 
regime de comércio de licenças de emissão confinado à Europa não devem repercutir-se nos 
produtos.

Alteração 283
Dominique Vlasto

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

Texto da Comissão Alteração

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

7. Para as instalações enumeradas no 
anexo 2-A-A, serão estabelecidos 
parâmetros de desempenho em 
conformidade com um procedimento 
harmonizado. A atribuição de licenças 
gratuitas a estas instalações basear-se-á 
nestes parâmetros.

Or. en

Justificação

A atribuição de licenças gratuitas de acordo com parâmetros de desempenho ambiciosos 
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assegura o cumprimento dos objectivos de emissão, bem como os leilões, a custos muito 
inferiores. As instalações com melhor desempenho serão recompensadas, e não prejudicadas, 
em relação aos concorrentes internacionais: a competitividade da indústria da UE pode ser 
salvaguardada até ser obtido um acordo internacional. As empresas basearão as suas 
decisões nos investimentos em projectos de redução do CO2 ou na utilização das licenças de 
emissão de CO2 para cumprir as suas obrigações em função do preço de mercado.

Alteração 284
Esko Seppänen

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

Texto da Comissão Alteração

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

7. Para as instalações enumeradas no 
anexo 2-A-A, serão estabelecidos 
parâmetros de desempenho em 
conformidade com um procedimento 
harmonizado. A atribuição de licenças 
gratuitas a estas instalações basear-se-á 
nestes parâmetros.

Or. en

Justificação

A atribuição de licenças gratuitas de acordo com parâmetros de desempenho ambiciosos 
assegura o cumprimento dos objectivos de emissão, bem como os leilões, mas a custos muito 
inferiores. 

Alteração 285
Paul Rübig

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

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

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 100% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até atingir os 79% de 
atribuições a título gratuito em 2020.

Or. en

Justificação

A concorrência internacional representa um problema para qualquer indústria RCLE. 
Apenas os produtores de electricidade parecem não estar sujeitos à concorrência 
internacional. Por conseguinte, solicitamos que se mantenha uma percentagem de licenças 
gratuitas até ao final do período. A redução da percentagem gratuita não deverá exceder o 
factor linear referido no artigo 9.º, que dá origem a uma redução de 21%.

Alteração 286
Erika Mann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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 100% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve ser ajustada pelo factor 
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quantidades iguais até à eliminação total 
de atribuições a título gratuito em 2020.

linear referido no artigo 9.º.

Or. de

Justificação

O aumento da eficiência energética das instalações de produção tem sido e continua a ser um 
objectivo da indústria. As medidas de autoregulamentação conseguiram já reduzir as 
emissões de CO2. Para não comprometer a posição da Europa enquanto área industrial, é 
necessário optar-se por uma redução economicamente justificável da atribuição a título 
gratuito. Uma vez que o factor linear mencionado no artigo 9.º constitui já um objectivo de 
redução bastante ambicioso, existem ainda incentivos a uma nova redução das emissões e 
oportunidades para novos investimentos.

Alteração 287
Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.ºs 8 e 9

Texto da Comissão Alteração

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

8. Em 2013 e em cada ano subsequente até
à entrada em vigor de um acordo
internacional que inclua medidas 
comparáveis, na acepção do artigo 28.º, as 
instalações de sectores abrangidos pelo 
anexo 2-A-A devem receber a título 
gratuito 100% das licenças 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.

Posteriormente, com uma periodicidade de
5 anos, a Comissão deve rever as licenças 
gratuitas para os sectores referidos no
anexo 2-A-A, à luz dos critérios 
estabelecidos no artigo 28.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

Aquando da análise das medidas 
adequadas a tomar para os sectores 
referidos no anexo 2-A-A, serão também 
tidos em consideração quaisquer acordos 
sectoriais vinculativos que resultem em 
reduções das emissões globais da 
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controlo previsto no [n.º 3 do artigo 23.º.]. magnitude necessária para lutar de forma 
eficaz contra as alterações climáticas, que 
sejam passíveis de monitorização e 
verificação e estejam sujeitas a 
disposições obrigatórias de controlo do 
cumprimento.

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

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

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

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

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

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

Justificação

Os n.ºs 8 e 9 propõem procedimentos extremamente complexos. Os sectores com utilização 
intensiva de energia forneceram, entretanto, à Comissão dados que comprovam a sua 
exposição à concorrência internacional e o seu risco de fuga de carbono. 
Uma vez que as medidas relativas à atribuição são estabelecidas na alteração ao n.º 7, os 
textos originais dos n.ºs 8 e 9 tornaram-se obsoletos e são substituídos.

Alteração 288
Esko Seppänen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.ºs 8 e 9

Texto da Comissão Alteração

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

8. Em 2013 e em cada ano subsequente até
à entrada em vigor de um acordo 
internacional que inclua medidas 
comparáveis, na acepção do artigo 28.º, as 
instalações de sectores abrangidos pelo 
anexo 2-A-A devem receber a título 
gratuito 100% das licenças da quantidade 
determinada de acordo com os n.ºs 2 a 6.

Posteriormente, com uma periodicidade 
de 5 anos, a Comissão deve rever as 
licenças gratuitas para os sectores 
referidos no anexo 2-A-A, à luz dos 
critérios estabelecidos no artigo 28.º.

Aquando da análise das medidas 
adequadas a tomar, serão também tidos 
em consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções 
das emissões globais da magnitude 
necessária para lutar de forma eficaz 
contra as alterações climáticas, que sejam 
passíveis de monitorização e verificação e 
estejam sujeitas a disposições obrigatórias 
de controlo do cumprimento.
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9. O mais tardar até 30.06.10 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no 
n.º 8.

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

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

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

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

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

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

Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
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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

Até ser obtido um acordo internacional que aprove um preço de carbono global, a atribuição 
de licenças de emissão à indústria transformadora da UE no âmbito do RCLE comunitário 
deve continuar a ser gratuita. 

É necessário ter em consideração acordos sectoriais vinculativos aquando da análise das 
medidas.

Alteração 289
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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 
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dos pontos de vista ecológico e dos custos.

Alteração 290
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Em consequência lógica das disposições relativas à atribuição estabelecidas no n.º 7, estas 
regulamentações deixam de ser necessárias.

Alteração 291
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Alteração de coordenação.

Alteração 292
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Em consequência lógica das disposições relativas à atribuição estabelecidas no n.º 7, estas 
regulamentações deixam de ser necessárias.

Alteração 293
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

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

8. Em 2013 e em cada ano subsequente até 
2020, na ausência de um acordo 
internacional ratificado que crie 
condições de concorrência equitativas 
para as instalações cuja principal 
actividade não seja a produção de 
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electricidade, deve ser atribuída a estas 
instalações, a título 100% gratuito, a
quantidade de licenças determinada de 
acordo com os n.ºs 1 a 6.

Isto aplica-se igualmente às instalações 
que não pertençam claramente a um 
sector específico.

Or. en

Justificação

A venda em leilão de licenças de emissão à indústria transformadora teria consequências 
económicas e sociais negativas, já que as empresas ficariam sobrecarregadas com os custos 
associados aos leilões e os encargos consideráveis impostos às indústrias com utilização 
intensiva de energia, nomeadamente de electricidade, através do impacto no preço da 
electricidade. Além disso, a deslocação da produção para fora da UE dará origem a 
emissões mais elevadas, sobretudo no caso de instalações menos eficientes do ponto de vista 
ambiental ("fuga de carbono"). Devem destacar-se especialmente as consequências 
económicas negativas dos leilões para a UE.

Alteração 294
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

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

8. Sem prejuízo do disposto no artigo 
10.º-B, em 2013 e em cada ano 
subsequente, 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 1 a 3 e 
sem alterar a quantidade total de licenças 
de emissão, nos termos do artigo 9.º. Isto 
inclui as instalações que não pertençam 
claramente a sectores específicos.

Or. en
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Justificação

A elegibilidade para a atribuição de licenças gratuitas não deve depender de determinado 
ano, mas sim do risco de fuga de carbono. Se o risco de fuga de carbono for estabelecido, 
todas as licenças calculadas de acordo com os parâmetros de referência serão gratuitas. 

Clarificação de que a atribuição em função dos parâmetros de referência deve ser conforme 
com os valores-limite do sector RCLE.

Alteração 295
Philippe Busquin

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

Texto da Comissão Alteração

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

8. Sem prejuízo do disposto no artigo 
10.º-B, em 2013 e em cada ano 
subsequente, devem ser atribuídas a título 
gratuito a instalações em sectores expostos 
a um risco significativo de fuga de carbono
todas as licenças da quantidade 
determinada de acordo com os n.ºs 1 a 3 e 
sem alterar a quantidade total de licenças 
de emissão, nos termos do artigo 9.º.

Or. en

Justificação

A elegibilidade para a atribuição de licenças gratuitas não deve depender de determinado 
ano, mas sim do risco de fuga de carbono. Se o risco de fuga de carbono for estabelecido, 
todas as licenças calculadas de acordo com os parâmetros de referência serão gratuitas. 

Clarificação de que a atribuição em função dos parâmetros de referência deve ser conforme 
com os valores-limite do sector RCLE.
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Alteração 296
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

9. O mais tardar até 30.06.10 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no 
n.º 8.

Suprimido

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

Or. en

Justificação

O n.º 9 do artigo 10.º-A é uma parte essencial das medidas contra a fuga de carbono e, 
portanto, deve transitar para o artigo 10.º-B.

Alteração 297
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

9. O mais tardar até 30.06.10 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no 
n.º 8. 

Suprimido

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

A supressão do n.º 9 decorre da alteração ao n.º 8 do artigo 10.º-A.
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Alteração 298
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

9. O mais tardar até 30.06.10 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no 
n.º 8.

Suprimido

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

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 299
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Justificação

Em consequência lógica das disposições relativas à atribuição estabelecidas no n.º 7, estas 
regulamentações deixam de ser necessárias.
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Alteração 300
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Justificação

Em consequência lógica das disposições relativas à atribuição estabelecidas no n.º 7, estas 
regulamentações deixam de ser necessárias.

Alteração 301
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto da Comissão Alteração

9. O mais tardar até 1 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 de
4 anos, a Comissão deve proceder à
revisão do Anexo 1-A. Os resultados dessa 
revisão serão implementados em 2020 e 
com uma periodicidade de 4 anos daí em 
diante.

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 

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.]. Todos os parceiros 
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23.º.]. sociais relevantes devem ser consultados.
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 n.º 8, a 
Comissão deve tomar em consideração em 
que medida o sector ou subsector em causa 
tem possibilidade de repercutir sobre os 
utilizadores finais os custos das licenças 
de emissão necessárias no preço dos 
produtos sem uma perda significativa de 
quota de mercado em favor de um sector 
ou subsector similar que opere nos países 
terceiros que não imponham limites de 
emissões comparáveis, 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 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção;

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

(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, actual e 
projectada, mercado geográfico e de 
produtos em causa, exposição dos sectores 
à concorrência internacional;

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

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

Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 
resultantes do regime comunitário, podem 
ser nomeadamente utilizadas estimativas 
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

Em conformidade com a exposição de motivos (p.8) e o considerando N (20), tendo em vista 
assegurar condições iguais aos operadores, dentro e fora da Comunidade.
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O risco de fuga de carbono ocorre quando os produtores, dentro e fora da UE-27, não estão 
sujeitos aos mesmos limites, enquanto a proposta da Comissão limita a análise do risco de 
fuga de carbono à comparação com as instalações menos eficientes fora da Comunidade, sem 
tomar em conta o CO2 decorrente do transporte para a Europa.

Alteração 302
Philippe Busquin

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

Texto da Comissão Alteração

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

9. O mais tardar até 30 de Junho de 2016 e 
posteriormente com uma periodicidade de
4 anos, a Comissão deve proceder à
revisão do Anexo 1-A. Os resultados dessa 
revisão serão implementados em 2020 e 
com uma periodicidade de 4 anos daí em 
diante.

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.]. Todos os parceiros 
sociais relevantes devem ser consultados.

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 dos sectores referida no
n.º 8, a Comissão deve tomar em 
consideração em que medida o sector ou 
subsector em causa tem possibilidade de 
repercutir sobre os utilizadores finais os 
custos das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações que operem em países fora 
da Comunidade e que não imponham 
limites de emissões comparáveis, 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 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção;

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

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 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa.

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

Or. en

Justificação

A lista das indústrias expostas à fuga de carbono deve ser revista em 2016 e os seus 
resultados devem ser implementados em 2020, se necessário. Este procedimento prevê um 
máximo de segurança de planeamento e oferece segurança no combate à fuga de carbono.

A desagregação dos sectores deverá ser evitada, uma vez que isso levaria a problemas 
administrativos de implementação. Na determinação dos sectores elegíveis, não é a gestão da 
eficiência em termos de emissões de carbono que é relevante, mas sim o quadro regulamentar 
das suas operações, pelo qual a eficiência é afectada.

Alteração 303
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Texto da Comissão Alteração

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

9. O mais cedo possível, e o mais tardar até 
30 de Junho de 2010, a Comissão deve 
proceder à determinação dos sectores 
referidos no n.º 8.

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 

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 
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regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.] e após consulta com 
os sectores em causa.

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 e o efeito indirecto da 
repercussão dos custos do CO2 nos preços 
da energia no preço dos produtos sem uma 
perda significativa da competitividade 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 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção;

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

(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 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa.

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

Or. en

Justificação

Os sectores em causa precisam de segurança, o mais cedo possível, o que torna supérflua a 
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revisão desta disposição após 3 anos. A única razão para reconsiderar quais os sectores 
elegíveis para medidas seria a adopção de um acordo internacional relevante, com a 
imposição de limites semelhantes à indústria. O processo de tomada de decisão deve ser 
transparente e realizar-se em consulta com os sectores em causa, bem como ter em conta o 
impacto indirecto da repercussão dos custos do CO2 nos preços da energia. A perda da 
quota de mercado é apenas um critério possível para medir a perda de competitividade.

Alteração 304
Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

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

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. Todos os parceiros sociais devem ser 
consultados.

Or. en

Justificação

Os parceiros sociais devem ser envolvidos a fim de criar um sistema equitativo.

Alteração 305
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

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

9. O mais tardar até 30 de Junho de 2009, 
a Comissão deve proceder à determinação 
dos sectores referidos no n.º 8, bem como 
da percentagem de licenças de emissão 
gratuitas recebidas pelas instalações 
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destes sectores. 

Or. fr

Justificação

Seria necessário remover o mais rapidamente possível as actuais incertezas que pesam sobre 
as decisões de investimentos dos sectores referidos.

Alteração 306
Erika Mann

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

Texto da Comissão Alteração

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

9. O mais tardar até 30 de Junho de 2009 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
5 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no n.º 
8.

Or. de

Justificação

É possível alcançar-se a segurança do investimento e da planificação para as indústrias e os 
sectores com utilização intensiva de energia se se determinar com antecedência quais os 
sectores que receberão a atribuição 100% a título gratuito. Neste caso, o estatuto de “com 
utilização intensiva de energia” deveria ser revisto apenas de cinco em cinco anos. Para 
evitar desvantagens a nível de competitividade, este deve ser um estatuto a longo prazo até à 
conclusão de um acordo internacional que contenha objectivos de redução equivalentes aos 
estabelecidos no quadro do RCLE-UE.
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Alteração 307
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

When the Commission is drafting the harmonized Community-wide rules in relation to 
allocation of allowances, that consideration must also be given to the need to ensure that any 
allocation of allowances to different industries does not cause a distortion of competition in 
the internal market. Any such rules should be carefully drafted so that they avoid any 
perverse incentive that would cause distortion and a net increase of greenhouse emissions due 
to a relocation of industrial gases production or a substitution of energy-efficient gases 
production units by internal smaller and less efficient production units.

Alteração 308
Nikolaos Vakalis

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

Texto da Comissão Alteração

c) Estrutura do mercado, mercado 
geográfico e de produtos em causa, 

c) Estrutura do mercado, mercado 
geográfico, tais como a vizinhança com 
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exposição dos sectores à concorrência 
internacional;

países e mercados nos quais o sector em 
questão não está sujeito a metas 
vinculativas ou de países ou mercados 
vizinhos cuja instalações não preenchem 
as normas de eficiência em relação ao 
carbono, bem como de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional;

Or. el

Justificação

Há sectores que não podem fazer repercutir  os custos dos direitos exigidos sobre os preços 
dos produtos sem perda importante da sua quota de mercado em benefício de instalações 
exteriores à Comunidade com menor eficiência em relação ao carbono localizadas em países 
vizinhos. É portanto necessário que estes sectores obtenham direitos gratuitos, devido às suas 
particularidades geográficas.

Alteração 309
Hannes Swoboda

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10-A – n.º 9 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão toma igualmente 
em consideração a necessária segurança 
do aprovisionamento de matérias-primas 
na Comunidade. 

Or. de

Justificação

O acesso às matérias-primas tem-se tornado cada vez mais um factor essencial para o 
desenvolvimento económico bem sucedido, sendo, por isso, estrategicamente vital. Um 
encargo financeiro massivo, tal como significaria para certas indústrias a venda em leilão de 
licenças de emissão, conduziria à cessação da produção nacional e a aquisições adicionais 
em países terceiros. Esta situação aumentaria a dependência em termos do aprovisionamento 
de matérias-primas. Para além disso, levaria à deslocalização da produção para países 
terceiros que disponham de matérias-primas.
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Alteração 310
Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10-A – n.º 9 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na determinação referida no primeiro 
parágrafo, a Comissão toma igualmente 
em consideração a necessária segurança 
do aprovisionamento de matérias-primas 
na Comunidade. As matérias-primas 
constituem um factor importante para o 
desenvolvimento económico na 
Comunidade, pelo que a segurança do seu 
aprovisionamento a longo prazo é 
fundamental.

Or. de

Justificação

O acesso às matérias-primas tem-se tornado cada vez mais um factor essencial para o 
desenvolvimento económico bem sucedido, sendo, por isso, estrategicamente vital. Um 
encargo financeiro massivo, tal como significaria para certas indústrias a venda em leilão de 
licenças de emissão, conduziria à cessação da produção nacional e a aquisições adicionais 
em países terceiros. Esta situação aumentaria a dependência em termos do aprovisionamento 
de matérias-primas. Para além disso, levaria à deslocalização da produção para países 
terceiros que disponham de matérias-primas.

Alteração 311
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10-B



AM\730913PT.doc 47/99 PE409.410v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

É suprimido o artigo 10-B.

Or. de

Justificação

Esta problemática já foi amplamente abordada através da introdução do modelo dos 
parâmetros de referência. Tendo em conta o rápido aumento dos preços da energia, os 
parâmetros de referência promovem igualmente o investimento em tecnologias mais eficazes, 
o que também representa uma vantagem em termos de competitividade. 

Alteração 312
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na 
medida em que estas resultem em 
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa a nível mundial, e após consulta 
aos parceiros sociais relevantes, 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório analítico avaliando 
a situação no que diz respeito a sectores 
ou subsectores com utilização intensiva de 
energia que tenham sido determinados 
como estando expostos a riscos 
significativos de fuga de carbono. Esse 
relatório deve ser acompanhado de 
eventuais propostas adequadas, que 
podem incluir:

Os operadores de instalações com uma 
utilização intensiva de electricidade, 
conforme disposto na alínea u-A) do 
artigo 3.º, beneficiarão de uma 
quantidade de atribuições 100% a título 
gratuito, calculadas com base no seu 
consumo anual de electricidade (média 
dos anos 2008 a 2011) multiplicado por 
um factor de emissão de CO2 para a 
produção de electricidade na 
Comunidade.

Essa atribuição basear-se-á em 
parâmetros de referência em matéria de 
eficiência (electricidade consumida por 
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unidade de produção). 
- o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10,º-A;
- a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos 
pelos sectores ou subsectores 
determinados de acordo com o 
estabelecido no artigo 10.º-A.
Quando da análise das medidas 
adequadas a tomar, serão também tidos 
em consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções 
das emissões globais da magnitude 
necessária para lutar de forma eficaz 
contra as alterações climáticas, que sejam 
passíveis de monitorização e verificação e 
estejam sujeitas a disposições obrigatórias 
de controlo do cumprimento.

Or. en

Justificação

In the event of full auctioning, as proposed for energy suppliers, the arising costs will be fully 
passed through to the users of electricity. This means a heavy extra burden for industrial 
installations consuming electricity and especially for electricity-intensive industrial 
installations, whose international competitiveness will be jeopardised. In order to maintain 
their international competitiveness and to prevent their relocation (carbon leakage), free 
allocations for the CO2 emissions arising from the intensive use of electricity needs to be 
provided for these installations.

Alteração 313
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10-B

Texto da Comissão Alteração

Medidas de apoio a determinadas 
indústrias com utilização intensiva de

Medidas de apoio a determinadas empresas
com utilização intensiva de electricidade
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energia em caso de fuga de carbono
O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na 
medida em que estas resultem em 
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa a nível mundial, e após consulta 
aos parceiros sociais relevantes, 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório analítico avaliando 
a situação no que diz respeito a sectores 
ou subsectores com utilização intensiva de 
energia que tenham sido determinados 
como estando expostos a riscos 
significativos de fuga de carbono. Esse 
relatório deve ser acompanhado de 
eventuais propostas adequadas, que 
podem incluir:

Os operadores de instalações com 
utilização intensiva de electricidade, 
conforme definidas na alínea u-A) do 
artigo 3.º, beneficiarão da atribuição de 
licenças de emissão a título gratuito, a 
qual se baseia no nível de emissões de 
CO2 resultante da produção da 
electricidade por si consumida. A 
atribuição de licenças de emissão será 
concedida com base em parâmetros de 
referência.

- o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10,º-A;
- a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos 
pelos sectores ou subsectores 
determinados de acordo com o 
estabelecido no artigo 10.º-A.
Quando da análise das medidas 
adequadas a tomar, serão também tidos 
em consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções 
das emissões globais da magnitude 
necessária para lutar de forma eficaz 
contra as alterações climáticas, que sejam 
passíveis de monitorização e verificação e 
estejam sujeitas a disposições obrigatórias 
de controlo do cumprimento.

Or. de

Justificação

O encargo da venda em leilão no seu conjunto será suportado pelo consumidor de 
electricidade, repercutindo-se o custo completo no preço da electricidade.  Isto significa um 
encargo adicional particularmente pesado para as instalações de indústrias com uma 
utilização intensiva de electricidade, o que acaba por comprometer a sua competitividade a 
nível internacional. A fim de preservar essa competitividade internacional e prevenir um 
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êxodo de clientes, é necessário prever uma atribuição a título gratuito de licenças a essas 
instalações para compensar o encargo resultante dos preços cada vez mais elevados da 
electricidade.

Alteração 314
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Texto da Comissão Alteração

Medidas de apoio a determinadas 
indústrias com utilização intensiva de 
energia em caso de fuga de carbono

Obrigação de restituição de licenças de 
emissão para os importadores

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na 
medida em que estas resultem em 
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa a nível mundial, e após consulta 
aos parceiros sociais relevantes, 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório analítico avaliando 
a situação no que diz respeito a sectores 
ou subsectores com utilização intensiva de 
energia que tenham sido determinados 
como estando expostos a riscos 
significativos de fuga de carbono. Esse 
relatório deve ser acompanhado de 
eventuais propostas adequadas, que 
podem incluir:

1. O mais tardar em 1 de 2013, os 
importadores de activos específicos nas 
condições previstas no n.º 2 que se segue e 
para os quais foi estabelecida uma 
metodologia nas condições previstas no 
n.º 3 são respectivamente obrigados a 
restituir ou autorizados e receber a título 
gratuito licenças de emissão de acordo 
com as modalidades previstas no n.º 3.  

– o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10,º-A;

2. Os produtos que dão origem às 
disposições que se indicam no parágrafo 1 
são os que apresentam um risco de fuga 
de carbono e provêm de países que, 
relativamente aos países desenvolvidos, 
não assumiram compromissos 
comparáveis aos da União Europeia em 
termos de redução das emissões de gás 
com efeito de estufa, e aos países 
emergentes, não efectuaram novas acções 
adequadas, mensuráveis, comunicáveis ou 
verificáveis.     À luz dos resultados das 
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negociações internacionais, a Comissão, 
actuando no âmbito do procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 23.º, determina 
o mais tardar até 30d e Junho de 2010 a 
lista dos países de origem abrangidos por 
estas disposições. 

– a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos 
pelos sectores ou subsectores 
determinados de acordo com o 
estabelecido no artigo 10.º-A.

Também no âmbito do procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 23.º, a 
Comissão determina a lista dos sectores e 
produtos que dão origem a estas 
disposições, avaliando o risco de fugas de 
emissão apoiando-se nos sectores visados 
no n.º 8 do artigo 10.º-A e nos critérios a 
seguir enunciados:  

Quando da análise das medidas 
adequadas a tomar, serão também tidos 
em consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções 
das emissões globais da magnitude 
necessária para lutar de forma eficaz 
contra as alterações climáticas, que sejam 
passíveis de monitorização e verificação e 
estejam sujeitas a disposições obrigatórias 
de controlo do cumprimento."

(a) o impacto do sistema de comércio das 
licenças de emissão, em termos de custo 
marginal (incluindo através de um custo 
de oportunidade) no caso de uma 
atribuição gratuita ou de custo médio em 
caso de leilão, sobre os custos de
produção. 

(b) Em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;
(c) Estrutura do mercado, mercado 
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional;
(d) Efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE 
nos sectores em causa.
(e) Evolução previsível da procura 
mundial e regional para cada sector,
(f) Preço do transporte dos bens para o 
sector, 
(g) Importância do custo de investimento 
na construção e uma nova unidade de 
produção para o sector considerado.
As disposições previstas no parágrafo 1 
não se aplicam às importações de bens 
produzidos em países ou regiões ligados 
ao sistema europeu de comércio de 
licenças de emissões em aplicação das 
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disposições do artigo 25.º da presente 
directiva.
3. A quantidade de licenças de emissão 
que os importadores são obrigados a 
restituir é equivalente à diferença entre :
- por uma lado, a emissão média de gás 
com efeito de estufa por tonelada 
produzida resultante da produção destes 
bens na Comunidade, multiplicada pela 
tonelagem dos bens importados.  Neste 
segundo cálculo, a emissão média pode 
ser substituída por um factor de emissão 
mais favorável se o importador apresentar 
a prova, através de uma auditoria 
realizada por uma entidade de verificação 
acreditada pela União Europeia, de que o 
processo de produção na origem dos seus 
produtos é menos emissora do que a 
média europeia;
- e, por outro lado, a quantidade média de 
licenças de emissão concedidas a título 
gratuito para a produção destes bens na 
Comunidade.
A diferença entre o primeiro e o segundo 
agregado determina, pela positiva, a 
quantidade de licenças de emissão que os 
importadores devem restituir ou, pela 
negativa, a quantidade que podem receber 
a título gratuito.
Para determinar a quantidade média de 
gás com efeito de estufa resultante da 
produção dos diferentes bens ou 
categorias de bens na Comunidade, a 
Comissão, actuando no âmbito do 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
23.º, toma em consideração as 
declarações de emissões verificadas nas 
condições previstas no artigo 14.º.
4. Para facilitar o estabelecimento do 
modo de cálculo das restituições à 
importação no âmbito do n.º 3, a 
Comissão pode impor aos operadores 
declarações relativas à produção destes 
produtos, bem como verificações 
independentes destas declarações, no 
âmbito das linhas de orientação 
adoptadas nos termos dos artigos 14.º e 
15.º.   Estas obrigações podem incluir a 
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declaração dos níveis de emissões 
abrangidas pelo sistema de comércio de 
licenças de emissões da União Europeia 
que estão associadas ao fabrico de cada 
produto ou categorias de produtos. 
5. Um regulamento adoptado nos termos 
do procedimento previsto no n.º 2 do 
artigo 23.º fixa as condições de restituição 
ou de atribuição gratuita de licenças de 
emissão para os importadores. Este 
regulamento prevê igualmente as 
condições nas quais o importador 
abrangido pelo presente artigo declara a 
restituição das licenças de emissão 
necessária tendo em conta a quantidade 
dos bens importados.
6. A quantidade total de licenças de 
emissão que os Estados-Membros podem 
levar a leilão nos termos do artigo 10.º 
sofre um aumento da quantidade de 
licenças de emissão restituídas pelos 
importadores para dar cumprimento à 
obrigação visada no n.º 1 e uma 
diminuição da quantidade das licenças de 
emissão recebidas pelos importadores nos 
termos do mesmo número.   Estas 
variações são discriminadas entre os 
Estados-Membros de acordo com as 
regras definidas no n.º 2 do artigo 10.º.
7. O rendimento adicional dos leilões 
proveniente da obrigação de restituição 
das licenças de emissão por parte dos 
importadores é repartido pelos Estados-
Membros segundo as modalidades 
previstas no n.º 6. 50% desses 
rendimentos adicionais serão restituídos 
pelos Estados-Membros ao fundo mundial 
para a adaptação.
8. Para dar cumprimento à sua obrigação 
de restituição visada no n.º 1 o importador 
pode utilizar licenças de emissão, URE e 
URCE até ao nível de percentagem 
utilizado pelos operadores durante o ano 
anterior, ou licenças de emissão de um 
sistema de comércio de direitos de 
emissão de um país terceiro que é 
reconhecido como correspondendo a um 
nível de restrição equivalente ao do 
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sistema da Comunidade.    
9. O mais tardar em Junho de 2010, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas a fim de , nomeadamente, 
ajustar a proporção de licenças de emissão 
recebidas a título gratuito por esses 
sectores ou subsectores ao abrigo do artigo 
10º-A;
Este relatório apresenta igualmente o 
estado da situação das medidas de 
execução relativas à criação de um 
mecanismo de ajustamento nas fronteiras, 
previsto nos n.ºs 1 a 8.
Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções das 
emissões globais da magnitude necessária 
para lutar de forma eficaz contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis 
de monitorização e verificação e estejam 
sujeitas a disposições obrigatórias de 
controlo do cumprimento.

Or. fr

Justificação

A fim de dar aos intervenientes económicos uma certeza para o após Quioto é necessário 
definir desde já as modalidades para criar um eventual mecanismo de ajustamento nas 
fronteiras, que, ao incluir os importadores europeus de produtos provenientes de países que 
permanecem fora de um acordo internacional, colocaria em pé de igualdade estes 
importadores com os operadores europeus.
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Alteração 315
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na 
medida em que estas resultem em 
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa a nível mundial, e após consulta 
aos parceiros sociais relevantes, 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório analítico avaliando 
a situação no que diz respeito a sectores 
ou subsectores com utilização intensiva de 
energia que tenham sido determinados 
como estando expostos a riscos 
significativos de fuga de carbono. Esse 
relatório deve ser acompanhado de 
eventuais propostas adequadas, que 
podem incluir:

1. As instalações dos sectores e 
subsectores com utilização intensiva de 
energia, cujas instalações consomem 
electricidade nas condições previstas nos 
n.ºs 3 e 4 da alínea b) do parágrafo 4 do 
artigo 2.º da Directiva 2003/96/CE de 27 
de Outubro de 2003, que reestrutura o 
quadro comunitário de tributação dos 
produtos energéticos e da electricidade, 
beneficiam de uma compensação do custo 
do carbono incluído no preço da 
electricidade que eles adquirem sobre a 
forma de atribuições a título gratuito, 
designadas “ atribuições compensatórias 
para emissões indirectas”. Esta disposição 
é válida na ausência de um acordo 
internacional satisfatório nos termos do 
n.º 1 do artigo 28, aplicável a este tipo de 
instalações.

– o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10,º-A;

O montante bruto destas atribuições 
compensatórias por emissões indirectas é 
igual ao produto do consumo eléctrico 
anual das instalações em questão pelo 
montante médio na União Europeia das 
emissões de carbono associadas à 
produção marginal de electricidade (base 
carbono), ou seja 0,9 t/MWh. O consumo 
eléctrico anual é entendido como sendo a 
média dos consumos eléctricos verificados 
dos três anos anteriores. 

– a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos 
pelos sectores ou subsectores 
determinados de acordo com o 
estabelecido no artigo 10.º-A.

O montante líquido das atribuições 
compensatórias por emissões indirectas é 
calculado, para cada instalação, 
aplicando ao montante bruto um 
coeficiente de correcção correspondente à 
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diferença relativamente ao desempenho 
energético de referência retido  para cada 
procedimento industrial considerado.
As atribuições compensatórias por 
emissões indirectas são deduzidas, para 
cada Estado-Membro, do volume das 
atribuições que são submetidas a leilão a 
título dos produtores de electricidade.
2. A partir de 1 de Janeiro de 2013, os 
importadores e exportadores de bens 
determinados nas condições previstas no 
n.º 3 a seguir e para os quais foi 
estabelecida uma metodologia nas 
condições previstas no n.º 4 são 
respectivamente obrigados a restituir ou 
autorizados a receber a título gratuito 
licenças de emissão de acordo com as 
modalidades previstas no n.º 4.
Os produtos que estão na origem da 
aplicação das disposições do n.º 2 são os 
que apresentam um risco de fuga de 
carbono e provêm de países que, para os 
países desenvolvidos, não assumiram 
compromissos comparáveis aos da União 
Europeia em termos de redução das 
emissões e gases com efeito de estufa e, 
para os países em desenvolvimento mais 
avançados no plano económico, não 
efectuaram novas acções adequadas 
medidas, verificadas e comunicadas 
segundo métodos internacionalmente 
reconhecidos.
3. Para facilitar o estabelecimento do 
modo de cálculo das restituições à 
importação nos termos do n.º 4, a 
Comissão pode impor aos operadores 
declarações relativas ao fabrico destes 
produtos, bem como verificações 
independentes destas declarações, no 
âmbito das linhas de orientação 
adoptadas nos termos dos artigos 14.º e 
15.º.  Estas obrigações podem incluir a 
declaração dos níveis de emissões 
abrangidas pelo sistema de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia 
que estão associados ao fabrico de cada 
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produto ou categoria de produtos.
4. Um regulamento adoptado nos termos 
do procedimento previsto no n.º 2 do 
artigo 23.º, fixa as condições de 
restituição ou de atribuição gratuita de 
licenças de emissão para os importadores. 
Este regulamento prevê igualmente as 
condições nas quais o importador 
abrangido pelo presente artigo declara a 
restituição das licenças de emissão 
necessária no que respeita à quantidade 
de bens importados.
5. À quantidade total de licenças de 
emissão que o organismo comunitário 
mandatado pode levar a leilão nos termos 
do artigo 10.º é acrescentada a quantidade 
de licenças de emissão restituídas pelos 
importadores para cumprirem a 
obrigação visada no n.º 2 e retirada a 
quantidade de licenças de emissão 
recebida pelos exportadores em aplicação 
deste número.
6. O rendimento adicional dos leilões 
proveniente da obrigação de restituição 
das licenças de emissão por parte dos 
importadores reverte para um fundo da 
União Europeia consagrado à 
investigação/desenvolvimento sobre as 
energias e a luta contra as alterações 
climáticas.
7. Para dar cumprimento à sua obrigação 
de restituição visada no n.º 2 o importador 
pode utilizar licenças de emissão, URE e 
RCE até ao nível de percentagem 
utilizado pelos operadores durante o ano 
anterior, ou licenças de emissão de um 
sistema de comércio de direitos de 
emissão de um país terceiro que é 
reconhecido como correspondendo a um 
nível de restrição equivalente ao do 
sistema da Comunidade.    
8. O mais tardar até 30 de Junho de 2010, 
a Comissão adopta, de acordo com o 
processo previsto no n.º 2 do artigo 13.º, 
disposições que permitem aos 
exportadores de bens determinados no 
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ponto 2 acima receber licenças de emissão 
a título gratuito a partir do registo da 
Comunidade para as exportações da 
Comunidade Europeia realizadas a partir 
de 1 de Janeiro de 2013. Para este efeito é 
criada uma reserva, cujo volume é de x% 
(x<2%) do montante total de licenças de 
emissão na Comunidade.
9. A Comissão realiza para 30 de Junho 
de 2009 um estudo dos aspectos jurídicos 
a ter em conta para garantir a 
compatibilidade deste instrumento com o 
direito internacional do comércio. Caso 
seja necessário, a Comissão prevê 
igualmente um plano e um calendário de 
comunicação e de debate com os outros 
países envolvidos sobre os modos de tratar 
os problemas detectados da forma 
satisfatória.
10. O mais tardar em Junho de 2010, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na 
medida em que estas resultem em 
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa a nível mundial, e após consulta 
aos parceiros sociais relevantes, 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório analítico avaliando 
a situação no que diz respeito a sectores 
ou subsectores com utilização intensiva de 
energia que tenham sido determinados 
como estando expostos a riscos 
significativos de fuga de carbono. Este 
relatório é acompanhado de propostas 
adequadas para ajustar a proporção de 
licenças de emissão recebidas a título 
gratuito por estes sectores ou sub-sectores 
a título do artigo 10-A.
Este relatório apresenta igualmente o 
estado da situação das medidas de 
execução relativas à criação de um 
mecanismo de ajustamento nas fronteiras, 
previsto nos n.ºs 2 a 10.

Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções das 

Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções das 
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emissões globais da magnitude necessária 
para lutar de forma eficaz contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis 
de monitorização e verificação e estejam 
sujeitas a disposições obrigatórias de 
controlo do cumprimento."

emissões globais da magnitude necessária 
para lutar de forma eficaz contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis 
de monitorização e verificação e estejam 
sujeitas a disposições obrigatórias de 
controlo do cumprimento."

Or. fr

Alteração 316
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10-B

Texto da Comissão Alteração

Medidas de apoio a determinadas 
indústrias com utilização intensiva de 
energia em caso de fuga de carbono

Medidas de apoio a empresas com 
utilização intensiva de electricidade

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na 
medida em que estas resultem em 
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa a nível mundial, e após consulta 
aos parceiros sociais relevantes, 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório analítico avaliando 
a situação no que diz respeito a sectores 
ou subsectores com utilização intensiva de 
energia que tenham sido determinados 
como estando expostos a riscos 
significativos de fuga de carbono. Esse 
relatório deve ser acompanhado de 
eventuais propostas adequadas, que 
podem incluir:

Os operadores de instalações com 
utilização intensiva de electricidade, 
conforme definidas na alínea u-A) do 
artigo 3.º, beneficiarão da atribuição de 
licenças de emissão a título gratuito, a 
qual se baseia no nível de emissões de 
CO2 resultante da produção da 
electricidade por si consumida. A 
atribuição de licenças de emissão será 
concedida com base em parâmetros de 
referência.

- o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10,º-A;
- a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos 
pelos sectores ou subsectores 
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determinados de acordo com o 
estabelecido no artigo 10.º-A. 
Quando da análise das medidas 
adequadas a tomar, serão também tidos 
em consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções 
das emissões globais da magnitude 
necessária para lutar de forma eficaz 
contra as alterações climáticas, que sejam 
passíveis de monitorização e verificação e 
estejam sujeitas a disposições obrigatórias 
de controlo do cumprimento.

Or. de

Justificação

Os fornecedores de electricidade incluem todos os custos resultantes do conjunto da venda 
em leilão, proposta para a produção de electricidade, nos preços cada vez mais elevados da 
electricidade. Esse encargo é, por conseguinte, suportado pelo consumidor de electricidade. 
Esta situação representa uma carga adicional significativa para as instalações industriais 
consumidoras de electricidade, em particular para as instalações das indústrias com uma 
utilização intensiva de electricidade, cuja competitividade a nível internacional fica, assim, 
comprometida.

Alteração 317
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores

O mais tardar em Junho de 2010, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
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com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono.  Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

- o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10,º-A;

- o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10,º-A;

- a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos 
pelos sectores ou subsectores 
determinados de acordo com o 
estabelecido no artigo 10.º-A.

- o ajustamento do número de licenças de 
emissão recebidas a título gratuito em 
compensação pelos efeitos indirectos dos 
custos de CO2, repercutidos nos preços da 
electricidade, para os sectores que, de 
acordo com o estabelecido no artigo 10.º-
A, são particularmente afectados por estes 
custos.

Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções das 
emissões globais da magnitude necessária 
para lutar de forma eficaz contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis 
de monitorização e verificação e estejam 
sujeitas a disposições obrigatórias de 
controlo do cumprimento.

Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções das 
emissões globais da magnitude necessária 
para lutar de forma eficaz contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis 
de monitorização e verificação e estejam 
sujeitas a disposições obrigatórias de 
controlo do cumprimento.

Or. en

Justificação

Os sectores afectados devem dispor, o mais cedo possível, de garantias quanto aos efeitos 
que o RCLE produzirá sobre as suas actividades, a fim de poderem tomar decisões no 
respeitante a futuros investimentos. A revisão deve ter igualmente em consideração a 
repercussão dos custos do CO2 nos preços da electricidade para os sectores em que as 
emissões indirectas são superiores às emissões directas e que, por este motivo, são 
particularmente afectados pelo impacto dos preços da electricidade.
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Alteração 318
Philippe Busquin

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

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

1. O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais 
relacionadas com a COP 131 e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial assegurando, 
simultaneamente, o tratamento equitativo 
das indústrias concorrentes ao respeitar 
os critérios estabelecidos no n.º 3, e após 
consulta aos parceiros sociais relevantes, 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório analítico avaliando a 
situação no que diz respeito, em particular,
a sectores ou subsectores com utilização 
intensiva de energia que tenham sido 
determinados como estando expostos a 
riscos significativos de fuga de carbono. 

2. O relatório analítico referido no n.º 1
deve ser acompanhado de eventuais 
propostas adequadas, que tomam em 
consideração o tempo de espera até à 
plena implementação e que podem incluir:

- o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do
artigo 10,º-A;

- o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
todos os sectores visados no artigo 10,º-A;

- a inclusão no regime comunitário de
importadores de produtos produzidos pelos 
sectores ou subsectores determinados de 
acordo com o estabelecido no artigo 10.º-
A.

- a introdução de sistemas de perequação 
do carbono, para os efeitos da fuga de 
carbono não cobertos por outras medidas, 
destinados a exportadores e importadores 
de produtos produzidos pelos sectores ou 
subsectores determinados de acordo com o 
estabelecido no artigo 10.º-A. Estes 
sistemas não reduzirão a liquidez do 
mercado das licenças.

Quando da análise das medidas adequadas Quando da análise das medidas adequadas 



AM\730913PT.doc 63/99 PE409.410v01-00

PT

a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções das 
emissões globais da magnitude necessária
para lutar de forma eficaz contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis 
de monitorização e verificação e estejam 
sujeitas a disposições obrigatórias de 
controlo do cumprimento.

a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que cumpram os critérios 
relevantes estabelecidos no n.º 3, que 
sejam passíveis de monitorização e 
verificação e estejam sujeitas a disposições 
obrigatórias de controlo do cumprimento.

1 13ª Conferência das Partes à CQNUAC e 3ª 
Reunião das Partes ao Protocolo de Quioto, 
realizada em Bali, Indonésia, de 3 a 14 de 
Dezembro de 2007.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar que apenas os acordos internacionais concluídos no quadro da 
CQNUAC são tidos em conta e introduzir critérios aplicáveis a esses acordos. A situação 
deve ser avaliada a nível de toda a indústria transformadora, embora salientando as 
indústrias com utilização intensiva de energia. Qualquer acordo internacional deve ser 
avaliado igualmente em termos dos prazos necessários para a sua aplicação. A introdução de 
um sistema de perequação do carbono constitui uma opção suplementar que não se limitará à 
inclusão no RCLE e não deverá aumentar os encargos impostos às instalações da UE sujeitas 
ao RCLE.

Alteração 319
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na 
medida em que estas resultem em 
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa a nível mundial, e após consulta 
aos parceiros sociais relevantes, apresentar 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 

1. O mais tardar em Janeiro de 2011, caso 
não tenha sido alcançado um acordo 
internacional abrangente pós-2012, a 
Comissão deve, tendo em conta as 
medidas nacionais com vista à redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
fora da Comunidade, após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
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com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono.  Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

- o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10,º-A;
- a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos pelos 
sectores ou subsectores determinados de 
acordo com o estabelecido no artigo 10.º-
A.

- o ajustamento da inclusão no regime 
comunitário de importadores de produtos 
produzidos pelos sectores ou subsectores 
determinados de acordo com o estabelecido 
no artigo 10.º-A.

- outras medidas directas com vista a 
garantir a competitividade das indústrias 
da UE concorrentes a nível mundial sem 
prejuízo da eficácia ambiental do sistema
comunitário.

Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções das 
emissões globais da magnitude necessária 
para lutar de forma eficaz contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis 
de monitorização e verificação e estejam 
sujeitas a disposições obrigatórias de 
controlo do cumprimento.

Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções das 
emissões globais da magnitude necessária 
para lutar de forma eficaz contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis 
de monitorização e verificação e estejam 
sujeitas a disposições obrigatórias de 
controlo do cumprimento.

Or. en

Alteração 320
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B
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Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

1. O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial garantindo, 
simultaneamente o tratamento equitativo 
das indústrias concorrentes, e após 
consulta aos parceiros sociais relevantes, 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório analítico avaliando a 
situação no que diz respeito, em particular,
a sectores ou subsectores com utilização 
intensiva de energia a fim de determinar o 
seu grau de exposição a riscos 
significativos de fuga de carbono, de 
acordo com o n.º 3.  

- o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10,º-A;
- a inclusão no regime comunitário de
importadores de produtos produzidos pelos 
sectores ou subsectores determinados de 
acordo com o estabelecido no artigo 10.º-
A.

2. O relatório analítico referido no n.º 1
deve ser acompanhado de eventuais 
propostas adequadas, que tomam em 
consideração o tempo de espera até à 
plena implementação e que podem incluir:

Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que resultem em reduções das 
emissões globais da magnitude necessária 
para lutar de forma eficaz contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis 
de monitorização e verificação e estejam 
sujeitas a disposições obrigatórias de 
controlo do cumprimento.

a) o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10,º-A;

b) - a introdução de sistemas de 
perequação do carbono, para os efeitos da 
fuga de carbono não cobertos por outras 
medidas, destinados a exportadores e
importadores de produtos produzidos pelos 
sectores ou subsectores determinados de 
acordo com o estabelecido no artigo 10.º-
A. Estes sistemas não reduzirão a liquidez 
do mercado das licenças;
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c) o ajustamento do número de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito em 
compensação pelos efeitos indirectos dos 
custos de CO2 repercutidos nos preços da 
electricidade para os sectores que, de 
acordo com o estabelecido no n.º 3, são 
particularmente afectados por estes 
custos. As licenças de emissão como 
compensação pela repercussão dos custos 
de CO2 serão adicionais e subtraídas das 
licenças atribuídas ao abrigo do n.º 1 do 
artigo 10.º, e não serão abrangidas pelos 
n.ºs 1 e 3 do artigo 12.º.
Quando da análise das medidas adequadas 
a tomar, serão também tidos em 
consideração os acordos sectoriais 
vinculativos que asseguram o tratamento 
equitativo das indústrias concorrentes,
que sejam passíveis de monitorização e 
verificação e estejam sujeitas a disposições 
obrigatórias de controlo do cumprimento.
3. 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 ou de investimentos em 
favor de instalações que operem fora da 
Comunidade que não imponham limites 
de emissões equivalentes e verificáveis, 
tomando em consideração os seguintes 
aspectos:
a) em que medida a venda em leilão 
resultaria num aumento substancial do 
custo de produção;
b) em que medida cada instalação no 
sector em causa tem possibilidade de 
reduzir os níveis de emissões, por exemplo 
com base nas técnicas mais eficientes;
c) a estrutura do mercado, mercado 
geográfico e de produtos em causa, 
exposição dos sectores à concorrência 
internacional;
d) o efeito das alterações climáticas e das 
políticas energéticas implementadas ou 
com implementação prevista fora da UE 
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nos sectores em causa;
d-A) o efeito da repercussão do custo do 
CO2 nos preços da electricidade no sector 
ou subsector 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.
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.].

Or. en

Justificação

É conveniente analisar o potencial que um acordo internacional poderá ter tendo em vista a 
redução real das emissões a nível mundial. Devem ser previstas medidas com vista a 
aumentar a contribuição dos sectores cobertos pelo RCLE mas também para combater os 
riscos significativos de fugas. É necessário dar prioridade à atribuição de licenças a título 
gratuito.

Devem ser atribuídas licenças suplementares caso seja estabelecido que a repercussão dos 
preços de CO2 apresentam um risco de fuga de carbono nos sectores com utilização intensiva 
de electricidade. Em caso de isenção da obrigação de proceder a uma restituição anual ou se 
a transferência não for autorizada, isto não deverá ter um impacto negativo para os 
operadores sujeitos à venda em leilão.

Alteração 321
Dragoş Florin David

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – Título

Texto da Comissão Alteração

Medidas de apoio a determinadas Medidas de apoio a determinadas 
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indústrias com utilização intensiva de 
energia em caso de fuga de carbono

indústrias em caso de fuga de carbono

Or. en

Alteração 322
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

O mais tardar em Junho de 2010, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

Or. en

Justificação

Os sectores afectados devem dispor, o mais cedo possível, de garantias quanto aos efeitos 
que o ETS produzirá sobre as suas actividades, a fim de poderem tomar decisões no 
respeitante a futuros investimentos.
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Alteração 323
Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

O mais tardar em Junho de 2010, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores e 
sectores da energia com utilização 
intensiva de energia que tenham sido 
determinados como estando expostos a 
riscos significativos de fuga de carbono. 
Esse relatório deve ser acompanhado de 
eventuais propostas adequadas, que podem 
incluir:

Or. en

Justificação

As fugas de carbono são uma questão que convém ser abordada de forma adequada e 
mediante a adopção de um quadro legislativo previsível. Por conseguinte, a identificação das 
indústrias que estão particularmente expostas ao risco de fuga de carbono e as medidas de 
prevenção desse risco são questões que devem ser tratadas o mais brevemente possível e em 
tempo devido antes de 2011.
O sector da energia, que em certos Estados-Membros opera sob a forma de vários mercados 
de energia isolados, está exposto a um risco de fuga de carbono na mesma medida dos 
sectores com utilização intensiva de energia, devendo ser incluído no relatório da Comissão.
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Alteração 324
Dragoş Florin David

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

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

O mais tardar em 31 de Dezembro de 2010, 
a Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
que tenham sido determinados como 
estando expostos a riscos significativos de 
fuga de carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

Or. en

Alteração 325
Erika Mann

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

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado
das negociações internacionais e na 
medida em que estas resultem em 
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa a nível mundial, e após consulta 
aos parceiros sociais relevantes, apresentar 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho um 

O mais tardar em Setembro de 2009, a 
Comissão deve, após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
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relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. As medidas de apoio aos sectores 
específicos com utilização intensiva de 
energia, a que se refere o presente artigo, 
poderão ser apenas substituídas por um 
acordo internacional que estabeleça os 
mesmos objectivos de redução tal como 
impostos aos Estados-Membros. Esse 
relatório deve ser acompanhado de 
eventuais propostas adequadas, que podem 
incluir:

Or. de

Justificação

Ver artigo 1 – ponto 8.

Alteração 326
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Texto da Comissão Alteração

- a inclusão no regime comunitário de 
importadores de produtos produzidos pelos 
sectores ou subsectores determinados de 
acordo com o estabelecido no artigo 10.º-
A.

- para sectores específicos, a inclusão no 
regime comunitário de importadores de 
produtos produzidos pelos sectores ou 
subsectores determinados de acordo com o 
estabelecido no artigo 10.º-A.

Or. en

Justificação

Embora a inclusão no regime comunitário dos importadores pudesse funcionar no caso dos 
sectores que não abastecem grandes sectores a jusante, essa inclusão não funcionaria no 
caso da maior parte dos restantes sectores, uma vez que isso exporia as suas operações a 
jusante a preços comunitários mais elevados impostos a nível regional, sem protecção nos 
mercados nacionais ou de exportação. Para além disso, dado ser pouco provável que a UE 
possa incluir importadores de países não cobertos pelo anexo com objectivos comuns mas 
diferenciados, a situação descrita não deve ser considerada uma alternativa à atribuição a 
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título gratuito, aguardando a convergência da política global.

Alteração 327
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Texto da Comissão Alteração

- o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito em 
compensação pelos efeitos indirectos dos 
custos de CO2, repercutidos nos preços da 
electricidade, para os sectores que, de 
acordo com o estabelecido no artigo 10.º-
A, são particularmente afectados por estes 
custos.

Or. en

Justificação

Ajustamento do número de licenças recebidas sem modificações ao valor-limite global. A 
revisão deve ter igualmente em consideração a repercussão dos custos do CO2 nos preços da 
electricidade para os sectores em que as emissões indirectas são superiores às emissões 
directas e que, por este motivo, são particularmente afectados pelo impacto dos preços da 
electricidade. 

Alteração 329
Erika Mann

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Um acordo internacional num sector 
específico que inclua as indústrias com 
utilização intensiva de energia expostas a 
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um risco significativo de fuga de carbono, 
ou um acordo internacional sectorial 
sobre essas indústrias, deve respeitar, pelo 
menos, os seguintes critérios, para criar 
igualdade de condições de concorrência a 
nível das instalações para os sectores 
determinados como estando expostos a 
riscos significativos de fuga de carbono: 

a) a participação de países que 
representem uma massa crítica de pelo 
menos 85% da produção mundial, 
incluindo os principais mercados 
emergentes,

b) objectivos para as emissões de 
equivalente CO2,

c) regimes de reduções de emissões 
semelhantes com efeitos equivalentes e 
baseados em parâmetros de referência 
impostos por todos os países participantes 
ou por países com objectivos de emissões 
de CO2 não equivalente em sectores 
abrangidos pelo RCLE-UE,

d) os materiais concorrentes devem ser 
submetidos a restrições equivalentes, 
tendo em conta os aspectos relacionados 
com o ciclo de vida,

e) um sistema internacional de controlo e 
de verificação eficaz,

f) um regime de resolução de litígios 
vinculativo e disposições claras em 
matéria de sanções, comparáveis ao 
sistema comunitário.

Or. en

Justificação

Um acordo internacional apenas prevenirá a fuga de carbono caso cumpra determinados 
critérios, os quais colocam em pé de igualdade os sectores concorrentes.
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Alteração 330
Philippe Busquin

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Um acordo internacional num 
sector específico que inclua as indústrias 
com utilização intensiva de energia 
expostas a um risco significativo de fuga 
de carbono, ou um acordo internacional 
sectorial sobre essas indústrias, deve 
respeitar, pelo menos, os seguintes 
critérios, para criar igualdade de 
condições de concorrência a nível das 
instalações para os sectores 
determinados como estando expostos a 
riscos significativos de fuga de carbono:

a) a participação de países que 
representem uma massa crítica de pelo 
menos 85% da produção mundial, 
incluindo os principais mercados 
emergentes,

b) objectivos para as emissões de 
equivalente CO2,
c) regimes de reduções de emissões 
semelhantes com efeitos equivalentes e 
baseados em parâmetros de referência 
impostos por todos os países 
participantes ou por países com 
objectivos de emissões de CO2 não 
equivalente em sectores abrangidos pelo 
RCLE-UE,

d) os materiais concorrentes devem ser 
submetidos a restrições equivalentes, 
tendo em conta os aspectos relacionados 
com o ciclo de vida,

e) um sistema internacional de controlo e 
de verificação eficaz,
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f) um regime de resolução de litígios 
vinculativo e disposições claras em 
matéria de sanções, comparáveis ao 
sistema comunitário.

Or. en

Justificação

Um acordo internacional apenas prevenirá a fuga de carbono caso cumpra determinados 
critérios, os quais colocam em pé de igualdade os sectores concorrentes.

Alteração 331
Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Um acordo internacional num sector 
específico que inclua as indústrias com 
utilização intensiva de energia expostas a 
um risco significativo de fuga de carbono, 
ou um acordo internacional sectorial 
sobre essas indústrias, deve respeitar, pelo 
menos, os seguintes critérios, para criar 
igualdade de condições de concorrência a 
nível das instalações para os sectores 
determinados como estando expostos a 
riscos significativos de fuga de carbono:
a) a participação de países que 
representem uma massa crítica de pelo 
menos 85% da produção mundial, 
incluindo os principais mercados 
emergentes,
b) objectivos para as emissões de 
equivalente CO2,
c) regimes de reduções de emissões 
semelhantes com efeitos equivalentes e 
baseados em parâmetros de referência 
impostos por todos os países participantes 
ou por países com objectivos de emissões 
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de CO2 não equivalente em sectores 
abrangidos pelo RCLE-UE,
d) os materiais concorrentes devem ser 
submetidos a restrições equivalentes, 
tendo em conta os aspectos relacionados 
com o ciclo de vida,
e) um sistema internacional de controlo e 
de verificação eficaz,
f) um regime de resolução de litígios 
vinculativo e disposições claras em 
matéria de sanções, comparáveis ao 
sistema comunitário.

Or. en

Justificação

Um acordo internacional apenas prevenirá a fuga de carbono caso cumpra determinados 
critérios, os quais colocam em pé de igualdade os sectores concorrentes.

Alteração 332
Herbert Reul

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

Texto da Comissão Alteração

(8-A) É aditado o seguinte artigo:
“Artigo 10.º-B-A

A Comissão apresentará uma proposta 
para um mecanismo de compensação 
para compensar os custos indirectos 
resultantes de preços de electricidade mais 
elevados em consequência do regime 
comunitário. Esta proposta deverá ser 
compatível com as disposições 
comunitárias em matéria de ajudas 
estatais.”

Or. en
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Justificação

A legislação em material de ajudas estatais é demasiado estrita.  A Comissão deverá, por 
conseguinte, apresentar uma proposta sobre a melhor forma de compensar os aumentos 
indirectos do custo da electricidade como resultado do regime de comércio de licenças de 
emissão.

Alteração 333
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

(8-A) É aditado o seguinte artigo:
“Artigo 10.º-B-A

Medidas de apoio a indústrias com 
utilização intensiva de energia em caso de 

fuga de carbono indirecta
O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito, a empresas com 
utilização intensiva de energia, 
enumeradas no anexo II-A, em que a 
electricidade representa uma elevada 
quota da produção de custos e em que os 
produtos concorrem com produtos 
provenientes de países terceiros que não 
adoptaram medidas equivalentes com 
vista à redução das emissões (“fuga de 
carbono indirecta”).  Até Dezembro de 
2009, a Comissão adoptará medidas de 
acordo com o procedimento disposto no 
artigo 22.º, com vista à atribuição a essas 
empresas de uma quantidade adequada de 
licenças a título gratuito, que poderá ser 
utilizada com os seus fornecedores de 
electricidade. Estas medidas deverão ser 
regularmente actualizadas de cinco em 
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cinco anos, em conformidade com o 
procedimento disposto no artigo 22.º.”

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 
indirectas, estes sectores devem ser compensados pelas ameaças à sua competitividade.

Alteração 334
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada Estado-Membro deve publicar e 
apresentar à Comissão, até 30 de Setembro 
de 2011, a lista de instalações abrangidas 
pela presente directiva no seu território.

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, as 
autoridades competentes devem emitir a 
quantidade de licenças de emissão a 
distribuir durante esse ano, calculada em 
conformidade com o disposto nos artigos 
10.° e 10.º-A. 

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, as 
autoridades competentes devem emitir a 
quantidade de licenças de emissão a 
distribuir durante esse ano, calculada em 
conformidade com o disposto no artigo 
10.º.

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

Or. en
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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 335
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Adaptação necessária tendo em conta a introdução do modelo dos parâmetros de referência.

Alteração 336
Nikolaos Vakalis

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

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

Uma instalação que cesse a sua actividade 
não deve receber mais licenças de emissão 
a título gratuito. Se esses direitos não 
forem utilizados, podem ser transferidos 
para a instalações existentes do mesmo 
sector que efectuaram ampliações com 
aumento real da sua capacidade, ou para 
novos operadores no sector se a reserva 
para novos operadores não for suficiente. 
As autoridades competentes devem 
informar a Comissão e obter a sua 
aprovação para transferir esses direitos.  

Or. el

Alteração 337
Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto da Comissão Alteração

Utilização das RCE e URE de actividades 
de projecto no âmbito do regime 

comunitário antes da entrada em vigor de 
um futuro acordo internacional sobre 

alterações climáticas

Utilização das RCE e URE de actividades 
de projecto no âmbito do regime 

comunitário 

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

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

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos Estados-
Membros no período de 2008 a 2012 não 
se tenham esgotado, a emissão de licenças
em seu benefício válidas a partir de 2013 

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos Estados-
Membros no período de 2008 a 2012 não 
se tenham esgotado, a emissão de licenças 
em seu benefício, que se somam às 
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em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012 de tipos de projecto aceites por todos 
os Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

licenças emitidas ao abrigo do artigo 9.º 
da presente directiva e que são válidas a 
partir de 2013 em troca de RCE e URE 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões até 2012 de tipos de projecto 
aceites por, pelo menos, um Estado-
Membro no âmbito do regime comunitário 
até ao final de 2012. Até 31 de Dezembro 
de 2014, a autoridade competente deve 
proceder a essa troca mediante pedido.

3. Na medida em que os níveis de
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar 
RCE de projectos estabelecidos antes de 
2013 emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão válidas a partir de 2013. 

3. Em todo o caso, os operadores poderão 
utilizar RCE/URE ou créditos, até 10,5% 
das suas emissões anuais, a fim de 
cumprir as obrigações que lhes competem 
ao abrigo do regime comunitário, o que se 
realizará através da restituição:

O primeiro parágrafo é aplicável a todos 
os tipos de projectos aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012.

a) das RCE/URE resultantes de projectos 
IC/MDL no que respeita às reduções de 
emissões que ocorram até ao final de 
2015;
b) das RCE/URE resultantes de projectos 
IC/MDL no que respeita às reduções de 
emissões que ocorram a partir de 2013 em 
países que tenham ratificado um futuro 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas;
c) das RCE/URE resultantes de projectos 
IC/MDL no que respeita às reduções de 
emissões que ocorram a partir de 2013 em 
países com os quais a UE tenha celebrado 
um acordo de cooperação bilateral ou 
multilateral sobre alterações climáticas, 
antes de 31 de Dezembro de 2015;
d) dos créditos resultantes de actividades 
destinadas à redução de emissões, 
realizadas nos países em conformidade 
com os requisitos estabelecidos nos 
acordos de cooperação, para todos os 
tipos de projectos aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2020, conforme o que ocorrer 
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primeiro.
4. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar 
RCE emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão de novos projectos iniciados a 
partir de 2013 em países menos 
desenvolvidos. 
O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por 
todos os Estados-Membros no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro.

4. Os acordos de cooperação referidos no 
n.º 3, alínea d), definirão os tipos de 
projectos elegíveis, os métodos utilizados 
para determinar o montante dos créditos a 
atribuir e um mecanismo que garantirá a 
transferência dos créditos para 
certificados que poderão ser utilizados 
para cumprir as obrigações impostas no 
âmbito de um futuro acordo internacional 
sobre alterações climáticas.

5. Na medida em que os níveis de 
utilização de RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros para 
o período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados e caso se verifiquem atrasos na 
conclusão de um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, os créditos de 
projectos ou de outras actividades de 
redução de emissões podem ser utilizados 
no regime comunitário em conformidade 
com os acordos celebrados com países 
terceiros, especificando níveis de 
utilização. Em conformidade com esses 
acordos, os operadores podem utilizar 
créditos de actividades de projecto nesses 
países terceiros a fim de satisfazer as suas 
obrigações ao abrigo do regime 
comunitário.
6. Os acordos referidos no n.º 5 devem 
prever a utilização no regime comunitário 
de créditos de energias renováveis ou de 
tecnologias de eficiência energética que 
promovam a transferência de tecnologias 
e o desenvolvimento sustentável. Esses 
acordos podem igualmente prever a 
utilização de créditos de projectos em que 
a base de referência utilizada é inferior ao 
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nível de atribuição a título gratuito ao 
abrigo das medidas referidas no artigo 
10.º-A ou inferior aos níveis exigidos pela 
legislação comunitária.
7. Uma vez obtido um acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
apenas devem ser aceites no regime 
comunitário as RCE de países terceiros 
que ratificaram esse acordo.

Or. en

Justificação

Deveria ser possível utilizar os níveis actuais de RCE/URE atribuídos aos operadores. O 
princípio de suplementaridade (de que parte do esforço no sentido da redução das emissões 
pode lograr-se através de mecanismos internacionais) deve ser incluído e aplicado 
independentemente da entrada em vigor de um futuro acordo internacional. Desta forma, os
objectivos climáticos são atingidos de maneira mais rentável, o mercado em desenvolvimento 
dos projectos IC/MDL recebe um sinal claro de continuidade, e oferecem-se incentivos claros 
a outros países para cooperarem com a UE celebrando um acordo internacional.

Alteração 338
Nikolaos Vakalis

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão e os Estados-Membros 
asseguram que os créditos certificados 
RCE/URE provêem de actividades de 
projectos no sistema comunitário que 
preenchem rigorosos critérios ambientais 
e sociais, bem como critérios de 
adicionalidade, de acordo com o modelos 
internacionalmente reconhecidos tais 
como a "regra de ouro".

Or. el
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Justificação

Os créditos certificados RCE/URE têm obrigatoriamente que provir de projectos que 
preenchem rigorosos critérios de qualidade para que as empresas cumpram as suas 
obrigações e consigam reais reduções suplementares dos gases com efeito de estufa, 
encorajando paralelamente a inovação nas empresas europeias e o desenvolvimento 
tecnológico nos países terceiros.

Alteração 339
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.ºs 2 a 5

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos Estados-
Membros no período de 2008 a 2012 não 
se tenham esgotado, a emissão de licenças 
em seu benefício válidas a partir de 2013 
em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012 de tipos de projecto aceites por todos 
os Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente a emissão de 
licenças em seu benefício válidas a partir 
de 2013 em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012 de tipos de projecto aceites por, pelo 
menos, um Estado-Membro no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012.  Até 31 de Dezembro de 
2014, a autoridade competente deve 
proceder a essa troca mediante pedido.

3. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
de projectos estabelecidos antes de 2013 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão válidas a partir de 2013.

3. As autoridades competentes devem 
permitir aos operadores trocar RCE de 
projectos estabelecidos antes de 2013 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão válidas a partir de 2013.

O primeiro parágrafo é aplicável a todos os 
tipos de projectos aceites por todos os 

O primeiro parágrafo é aplicável a todos os 
tipos de projectos aceites por, pelo menos, 
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Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012.

um Estado-Membro no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012.

4. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão de novos projectos iniciados a 
partir de 2013 em países menos 
desenvolvidos.

4. As autoridades competentes devem 
permitir aos operadores trocar RCE 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão de novos projectos iniciados a 
partir de 2013 em países menos 
desenvolvidos.

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por 
todos os Estados-Membros no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro.

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por, 
pelo menos, um Estado-Membro no 
âmbito do regime comunitário durante o 
período de 2008 a 2012, até que esses 
países tenham ratificado um acordo com a 
Comunidade ou até 2016, conforme o que 
ocorrer primeiro.

5. Na medida em que os níveis de 
utilização de RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros para 
o período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados e caso se verifiquem atrasos na 
conclusão de um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, os créditos de 
projectos ou de outras actividades de 
redução de emissões podem ser utilizados 
no regime comunitário em conformidade 
com os acordos celebrados com países 
terceiros, especificando níveis de 
utilização. Em conformidade com esses 
acordos, os operadores podem utilizar 
créditos de actividades de projecto nesses 
países terceiros a fim de satisfazer as suas 
obrigações ao abrigo do regime 
comunitário.

5. Caso se verifiquem atrasos na conclusão 
de um acordo internacional sobre 
alterações climáticas, os créditos de 
projectos ou de outras actividades de 
redução de emissões podem ser utilizados 
no regime comunitário em conformidade 
com os acordos celebrados com países 
terceiros, especificando níveis de 
utilização. Em conformidade com esses 
acordos, os operadores podem utilizar 
créditos de actividades de projecto nesses 
países terceiros a fim de satisfazer as suas 
obrigações ao abrigo do regime 
comunitário. Em conformidade com esses 
acordos, os operadores podem utilizar 
créditos de actividades de projecto nesses 
países terceiros a fim de satisfazer as suas 
obrigações ao abrigo do regime 
comunitário.

Or. en

Justificação

As RCE/URE desempenham um papel importante ao estimularem a transferência de 
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tecnologia e ao oferecerem uma válvula de segurança caso venham a disparar os preços das 
licenças. A restrição dos certificados IC/MDL aos volumes correspondentes ao segundo 
período de comércio não está em conformidade com a harmonização, dado que os diferentes 
Estados-Membros subscreveram diferentes percentagens, o que, a continuar, dará lugar a um 
tratamento desigual contínuo dos operadores. Por conseguinte, é aconselhável um valor-
limite global que suprima o tratamento desigual e não infrinja os direitos adquiridos, para 
evitar acções jurídicas por parte de operadores prejudicados.

Alteração 340
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.ºs 3 a 7

Texto da Comissão Alteração

3. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
de projectos estabelecidos antes de 2013 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão válidas a partir de 2013.

3. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
de projectos centrados nas energias 
renováveis e na eficiência da procura
estabelecidos antes de 2013 emitidas 
relativamente a reduções de emissões a 
partir de 2013 por licenças de emissão 
válidas a partir de 2013, com excepção de 
grandes projectos hidroeléctricos.

O primeiro parágrafo é aplicável a todos os
tipos de projectos aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012.

O primeiro parágrafo é aplicável aos tipos 
de projectos aceites por todos os Estados-
Membros no âmbito do regime comunitário 
no período de 2008 a 2012.

4. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão de novos projectos iniciados a 
partir de 2013 em países menos 
desenvolvidos.

4. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão de novos projectos centrados nas 
energias renováveis e na eficiência da 
procura iniciados a partir de 2013 em 
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países menos desenvolvidos, com 
excepção de grandes projectos 
hidroeléctricos.

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por 
todos os Estados-Membros no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro.

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para os tipos de projectos aceites por todos 
os Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro.

5. Na medida em que os níveis de 
utilização de RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros para 
o período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados e caso se verifiquem atrasos na 
conclusão de um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, os créditos de 
projectos ou de outras actividades de 
redução de emissões podem ser utilizados 
no regime comunitário em conformidade 
com os acordos celebrados com países 
terceiros, especificando níveis de 
utilização. Em conformidade com esses 
acordos, os operadores podem utilizar 
créditos de actividades de projecto nesses 
países terceiros a fim de satisfazer as suas 
obrigações ao abrigo do regime 
comunitário.
6. Os acordos referidos no n.º 5 devem 
prever a utilização no regime comunitário 
de créditos de energias renováveis ou de 
tecnologias de eficiência energética que 
promovam a transferência de tecnologias 
e o desenvolvimento sustentável. Esses 
acordos podem igualmente prever a 
utilização de créditos de projectos em que 
a base de referência utilizada é inferior ao 
nível de atribuição a título gratuito ao 
abrigo das medidas referidas no artigo 
10.º-A ou inferior aos níveis exigidos pela 
legislação comunitária.
7. Uma vez obtido um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, apenas devem 
ser aceites no regime comunitário as RCE 
de países terceiros que ratificaram esse 
acordo.

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

Justificação

O recurso a compensações externas deve limitar-se a créditos verdadeiramente adicionais e 
contribuir para o desenvolvimento sustentável nos países de acolhimento.  Em particular, as 
RCE/URE dos sectores identificados como estando expostos ao risco de fuga de carbono e à 
concorrência internacional não deveriam ser autorizadas no âmbito do regime da UE após 
2012.  No quadro das Nações Unidas e de um acordo internacional global pós-2012, 
deveriam ser estabelecidas as condições subjacentes aos novos créditos de compensação.

Alteração 341
Patrick Louis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.ºs 2 a 4

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos Estados-
Membros no período de 2008 a 2012 não 
se tenham esgotado, a emissão de licenças 
em seu benefício válidas a partir de 2013 
em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012 de tipos de projecto aceites por todos 
os Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos Estados-
Membros no período de 2008 a 2012 não 
se tenham esgotado, a emissão de licenças 
em seu benefício válidas a partir de 2013 
em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012 de tipos de projecto aceites por todos 
os Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012 bem como para as actividades 
resultantes da utilização dos solos, da 
reafectação dos solos e da silvicultura.
Até 31 de Dezembro de 2014, a autoridade 
competente deve proceder a essa troca 
mediante pedido.

3. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
de projectos estabelecidos antes de 2013 

3. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE
de projectos estabelecidos antes de 2013 
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emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão válidas a partir de 2013.

emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão válidas a partir de 2013.

O primeiro parágrafo é aplicável a todos os 
tipos de projectos aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012.

O primeiro parágrafo é aplicável a todos os 
tipos de projectos aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012 
bem como para as actividades resultantes 
da utilização dos solos, da reafectação dos 
solos e da silvicultura.

4. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão de novos projectos iniciados a 
partir de 2013 em países menos 
desenvolvidos.

4. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão de novos projectos iniciados a 
partir de 2013 em países menos 
desenvolvidos.

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por 
todos os Estados-Membros no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2020, conforme o que ocorrer 
primeiro. 

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por 
todos os Estados-Membros no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2020, conforme o que ocorrer 
primeiro bem como para as actividades 
resultantes da utilização dos solos, da 
reafectação dos solos e da silvicultura.

Or. fr

Justificação

É pouco provável que os Estados-Membros, na sua totalidade, aceitem a inclusão no ETS dos 
créditos provenientes da realização de actividades de silvicultura para o período 2008-2012.

Alteração 342
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.ºs 2 a 5
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Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos Estados-
Membros no período de 2008 a 2012 não 
se tenham esgotado, a emissão de licenças 
em seu benefício válidas a partir de 2013 
em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012 de tipos de projecto aceites por todos 
os Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente a emissão de 
licenças, na medida de todas as emissões 
verificadas do ano 2010 (incluindo as 
quantidades de acordo com os n.ºs 3 a 5),
em seu benefício válidas a partir de 2013 
em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012 de tipos de projecto aceites por todos 
os Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

3. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
de projectos estabelecidos antes de 2013 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão válidas a partir de 2013.

3. Na medida de todas as emissões 
verificadas do ano 2010 (incluindo as 
quantidades de acordo com os n.ºs 2, 4 e 
5), as autoridades competentes devem 
permitir aos operadores trocar RCE de 
projectos estabelecidos antes de 2013 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão válidas a partir de 2013 

O primeiro parágrafo é aplicável a todos os 
tipos de projectos aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012.

O primeiro parágrafo é aplicável a todos os 
tipos de projectos aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012.

4. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão de novos projectos iniciados a 
partir de 2013 em países menos 
desenvolvidos.

4. Na medida de todas as emissões 
verificadas do ano 2010 (incluindo as 
quantidades de acordo com os n.ºs 2, 3 e 
5), as autoridades competentes devem 
permitir aos operadores trocar RCE 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão de novos projectos iniciados a 
partir de 2013 em países menos 
desenvolvidos.
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O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por 
todos os Estados-Membros no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro.

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por 
todos os Estados-Membros no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro.

5. Na medida em que os níveis de 
utilização de RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros para 
o período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados e caso se verifiquem atrasos na 
conclusão de um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, os créditos de 
projectos ou de outras actividades de 
redução de emissões podem ser utilizados 
no regime comunitário em conformidade 
com os acordos celebrados com países 
terceiros, especificando níveis de 
utilização. Em conformidade com esses 
acordos, os operadores podem utilizar 
créditos de actividades de projecto nesses 
países terceiros a fim de satisfazer as suas 
obrigações ao abrigo do regime 
comunitário.

5. Na medida de todas as emissões 
verificadas do ano 2010 (incluindo as 
quantidades de acordo com os n.ºs 2 e 4),
e caso se verifiquem atrasos na conclusão 
de um acordo internacional sobre 
alterações climáticas, os créditos de 
projectos ou de outras actividades de 
redução de emissões podem ser utilizados 
no regime comunitário em conformidade 
com os acordos celebrados com países 
terceiros, especificando níveis de 
utilização.  Em conformidade com esses 
acordos, os operadores podem utilizar 
créditos de actividades de projecto nesses 
países terceiros a fim de satisfazer as suas 
obrigações ao abrigo do regime 
comunitário.

Or. en

Justificação

Os investimentos que visam a redução de CO2 são muito mais eficazes nos países emergentes 
do que na UE devido ao seu maior potencial de redução. Na ausência de um acordo 
internacional sobre a redução das emissões, a capacidade de utilização das RCE é essencial 
para a indústria sujeita ao RCLE. Em reconhecimento da necessidade da segurança da 
planificação para que a UE alcance os objectivos de 2020 e tendo em conta a necessidade de 
redução das emissões principalmente a nível nacional, convém velar por que a indústria 
europeia seja tratada de forma equitativa no quadro do RCLE da UE. 
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Alteração 343
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 3 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

3. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
de projectos estabelecidos antes de 2013 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão válidas a partir de 2013.

3. As autoridades competentes devem 
permitir aos operadores trocar, 
anualmente, RCE de projectos 
estabelecidos antes de 2013, até 50% da 
redução anual da quantidade de licenças 
a atribuir tal como prevê o artigo 9.º, por 
licenças de emissão válidas a partir de 
2013.

Or. en

Justificação

A disposição alarga a utilização das RCE ao período após 2013, e refere-se aos projectos 
iniciados antes de 2013 que foram já certificados. Para um máximo de 50% da quantidade de 
redução de direitos (em comparação com o segundo período de comércio), as RCE deverão 
ser substituíveis anualmente por licenças válidas a partir de 2013. Existe um potencial 
significativo para reduzir a pressão sobre os preços das licenças da UE mediante a utilização 
de licenças dos projectos IC/MDL. Para além disso, isto permitiria lançar investimentos nos 
países em desenvolvimento, sensibilizar para a eficiência energética e criar oportunidades a 
nível da exportação.

Alteração 344
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

4. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 

4. As autoridades competentes, tendo em 
conta o limite máximo previsto no n.º 3,
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operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão de novos projectos iniciados a 
partir de 2013 em países menos 
desenvolvidos.

devem permitir aos operadores trocar RCE 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão de novos projectos iniciados a 
partir de 2013 em países menos 
desenvolvidos.

Or. en

Justificação

A alteração alarga a utilização reforçada das RCE, conforme proposto no n.º 3 do artigo 
11.º-A, à situação contemplada no n.º 4. (Ver também a justificação no n.º 3).

Alteração 345
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A utilização anual de créditos pelas 
instalações em conformidade com os n.ºs 
2, 3 e 4 não deverá exceder uma 
quantidade equivalente a 25% das 
emissões de gases com efeito de estufa das 
instalações contempladas na Directiva 
2003/87/CE no ano em causa.

Or. en

Justificação

As RCE/URE desempenham um papel importante ao estimularem a transferência de 
tecnologia e ao oferecerem uma válvula de segurança caso venham a disparar os preços das 
licenças. A restrição dos certificados IC/MDL aos volumes correspondentes ao segundo 
período de comércio não está em conformidade com a harmonização, dado que os diferentes 
Estados-Membros subscreveram diferentes percentagens, o que, a continuar, dará lugar a um 
tratamento desigual contínuo dos operadores. Por conseguinte, é aconselhável um valor-
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limite global que suprima o tratamento desigual e não infrinja os direitos adquiridos, para 
evitar acções jurídicas por parte de operadores prejudicados.

Alteração 346
Patrick Louis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

 4-A. Um operador que utilizou uma tRCE 
deve restituir uma RCE, tRCE, URE ou 
quota no mínimo 30 dias antes de a tRCE 
expirar, por forma a cobrir as emissões 
que foram cobertas pelo crédito que 
expirou. Se o operador não substituiu as 
tRCE utilizadas para cobrir as emissões 
cobertas antes da expiração dos créditos, 
o operador será considerado responsável 
pelo pagamento de uma sanção de 
excesso de emissão nos termos do artigo 
16.º.

Or. fr

Justificação

As plantações podem armazenar carbono e fornecer madeira por sua vez armazenada em 
várias utilizações como a construção, o mobiliário e o papel. As dificuldades ligadas à 
permanência de projectos silvícolas MDP foram resolvidas com a criação de créditos 
temporários RCE (tRCE) que serão restituídos após a sua expiração.

Par além da maderia-energia, o aumento do armazenamento da madeira-material com várias 
utilizações pode contribuir para lutar contra as alterações climáticas. Depois e uma ou 
várias reciclagens, a madeira-material pode ser queimada como madeira-energia.
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Alteração 347
Patrick Louis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os Estados-Membros poderão 
receber unidades de absorção 
correspondentes a uma armazenagem 
adicional de carbono nos produtos-
madeira, em função das regras de 
contabilização que terão sido acordadas 
no âmbito dos acordos internacionais 
sobre as alterações climáticas. Esta 
abertura deverá gerar mecanismos de 
incentivo relacionados com o ETS.

Or. fr

Justificação

Actualmente, considera-se que toda a madeira cortada gera uma reemissão imediata de CO2 
para a atmosfera, o que não incentiva a sua utilização.

Alteração 348
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/EC
Artigo 11-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Na medida em que os níveis de 
utilização de RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros para 
o período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados e caso se verifiquem atrasos na 
conclusão de um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, os créditos de 
projectos ou de outras actividades de 

5. Na medida em que se verifiquem atrasos 
na conclusão de um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, os créditos de 
projectos ou de outras actividades de 
redução de emissões podem ser utilizados 
no regime comunitário em conformidade 
com os acordos celebrados com países 
terceiros, especificando níveis de 
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redução de emissões podem ser utilizados 
no regime comunitário em conformidade 
com os acordos celebrados com países 
terceiros, especificando níveis de 
utilização. Em conformidade com esses 
acordos, os operadores podem utilizar 
créditos de actividades de projecto nesses 
países terceiros a fim de satisfazer as suas 
obrigações ao abrigo do regime 
comunitário.

utilização.  Em conformidade com esses 
acordos, os operadores podem utilizar 
créditos de actividades de projecto nesses 
países terceiros a fim de satisfazer as suas 
obrigações ao abrigo do regime 
comunitário até 50% das reduções 
efectuadas no ano em causa, em 
comparação com a atribuição referente ao 
período de 2008 a 2012.

Or. de

Justificação

Neste caso, é necessário aumentar a flexibilidade a fim de reduzir as emissões tão económica 
e eficazmente quanto possível.

Alteração 349
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/EC
Artigo 11-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Na medida em que os níveis de 
utilização de RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros para 
o período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados e caso se verifiquem atrasos na 
conclusão de um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, os créditos de 
projectos ou de outras actividades de 
redução de emissões podem ser utilizados 
no regime comunitário em conformidade 
com os acordos celebrados com países 
terceiros, especificando níveis de 
utilização. Em conformidade com esses 
acordos, os operadores podem utilizar 
créditos de actividades de projecto nesses 
países terceiros a fim de satisfazer as suas 
obrigações ao abrigo do regime 

5. Na medida em que se verifiquem atrasos 
na conclusão de um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, os créditos de 
projectos ou de outras actividades de 
redução de emissões podem ser utilizados 
no regime comunitário em conformidade 
com os acordos celebrados com países 
terceiros, especificando níveis de 
utilização.  Em conformidade com esses 
acordos, os operadores podem utilizar 
créditos de actividades de projecto nesses 
países terceiros a fim de satisfazer as suas 
obrigações ao abrigo do regime 
comunitário até 70% das reduções 
efectuadas de acordo com o artigo 9.º no 
ano em causa, em comparação com a 
atribuição referente ao período de 2008 a 
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comunitário. 2012.

Or. de

Justificação

Os mecanismos de projecto flexíveis são instrumentos importantes para a redução rentável 
das emissões e a sua utilização representa uma válvula de segurança essencial para o 
comércio de emissões. O critério da suplementaridade assegura que estes projectos não 
constituam um obstáculo aos objectivos ou aos acordos existentes ou possíveis em matéria de 
luta contra as alterações climáticas dos países de acolhimento. Tal como proposto, deve ser 
possível transferir certificados e direitos de utilização IC/MDL da segunda para a terceira 
fase. 

Alteração 350
Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão esforçar-se-á por 
garantir que qualquer acordo referido no 
n.º 5 e o acordo internacional referido no 
n.º 6 incluam um sistema de créditos para 
o florestamento, a reflorestação, a 
redução das emissões da desflorestação e 
outras actividades e projectos silvícolas de 
carácter sustentável, incluindo o combate 
à erosão e a depuração das águas 
residuais. Os operadores das instalações 
poderão utilizar quaisquer créditos que 
resultem da desflorestação evitada, do 
florestamento e da reflorestação e de 
outros projectos e actividades silvícolas de 
carácter sustentável em países em 
desenvolvimento, estabelecidos no quadro 
dos acordos referidos nos n.ºs 5 e 6.

Or. en
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Justificação

Os créditos de carbono baseados na silvicultura são essenciais para permitir que os países 
em desenvolvimento se comprometam a envidar esforços significativos em matéria de 
atenuação das alterações climáticas e, por conseguinte, para assegurar a celebração com 
êxito de um acordo internacional pós-Quioto sobre as alterações climáticas.  Os créditos de 
carbono baseados na silvicultura proporcionarão igualmente uma flexibilidade limitada, 
embora vital, às indústrias europeias durante a sua transição rumo a uma economia de baixo 
nível de carbono.

Alteração 351
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão esforçar-se-á por 
garantir que qualquer acordo referido no 
n.º 5 e o acordo internacional referido no 
n.º 6 incluam um sistema de créditos para 
o florestamento, a reflorestação, a 
redução das emissões da desflorestação e 
outras actividades e projectos silvícolas de 
carácter sustentável, incluindo o combate 
à erosão e a depuração das águas 
residuais. Os operadores das instalações 
poderão utilizar quaisquer créditos que 
resultem da desflorestação evitada, do 
florestamento e da reflorestação e de 
outros projectos e actividades silvícolas de 
carácter sustentável em países em 
desenvolvimento, estabelecidos no quadro 
dos acordos referidos nos n.ºs 5 e 6.

Or. en

Justificação

Os créditos de carbono baseados na silvicultura são essenciais para permitir que os países 
em desenvolvimento se comprometam a envidar esforços significativos em matéria de 
atenuação das alterações climáticas e, por conseguinte, para assegurar a celebração com 
êxito de um acordo internacional pós-Quioto sobre as alterações climáticas.  Os créditos de 
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carbono baseados na silvicultura proporcionarão igualmente uma flexibilidade limitada, 
embora vital, às indústrias europeias durante a sua transição rumo a uma economia de baixo 
nível de carbono.

Alteração 352
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão esforçar-se-á por 
garantir que qualquer acordo referido no 
n.º 5 e o acordo internacional referido no 
n.º 7 incluam um sistema de créditos para 
o florestamento, a reflorestação, a 
redução das emissões da desflorestação e 
outras actividades e projectos silvícolas de 
carácter sustentável, incluindo o combate 
à erosão e a depuração das águas 
residuais. 
Para além disso, os Estados-Membros 
poderão autorizar os operadores de 
instalações a utilizar quaisquer créditos 
que resultem da desflorestação evitada, do 
florestamento e da reflorestação e de 
outros projectos e actividades silvícolas de 
carácter sustentável em países em 
desenvolvimento, certificados pelo 
Conselho Executivo MDL ou conformes 
com os acordos referidos no n.ºs 5 e 7. Os 
créditos autorizados por um Estado-
Membro serão negociáveis a nível de todo 
o regime comunitário.
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