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Alteração 353
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Ao artigo 12.º é aditado o seguinte 
número:
"1-A. A Comissão publica um relatório, 
nomeadamente as propostas legislativas 
adequadas, relativas ao abuso de 
informação privilegiada e à manipulação 
de mercado para a concessão de licenças 
de emissão. O relatório pondera, inter 
alia, se as licenças de emissão são 
consideradas instrumentos financeiros 
nos termos da Directiva 2003/6/CE, 
relativa ao abuso de informação 
privilegiada e à manipulação de mercado 
(abuso de mercado)."

Or. en

Justificação

O abuso de informação privilegiada e a manipulação de mercado (abuso de mercado) são 
questões que merecem ser exploradas. Antes da introdução de nova regulamentação 
complexa, importa, contudo, efectuar uma análise, que já está a ser actualmente efectuada no 
âmbito da Directiva relativa ao abuso de informação privilegiada e da Directiva relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros (MIFID).

Alteração 354
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 11 – alínea a)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 13 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As licenças de emissão emitidas a partir 
de 1 de Janeiro de 2013 são válidas para 
emissões durante períodos de oito anos 
com início em 1 de Janeiro de 2013.

1. As licenças de emissão emitidas a partir 
de 1 de Janeiro de 2013 são válidas para 
emissões durante períodos de oito anos 
com início em 1 de Janeiro de 2013. As 
licenças não utilizadas poderão ser 
transferidas integralmente para o 
seguinte período de oito anos.

Or. de

Justificação

Esta flexibilização permite e recompensa as reduções antecipadas de emissões e cria também 
maior flexibilidade.

Alteração 355
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. de

Justificação

A Comissão não tem competências para adoptar regulamentos unilateralmente.

Alteração 356
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. O regulamento terá em conta os dados 
científicos disponíveis mais exactos e 
actualizados, nomeadamente do Painel 
Intergovernamental sobre as Alterações 
Climáticas (IPCC), para a implementação 
do artigo 10º-A, e também especificará
requisitos aplicáveis aos operadores 
relativos à comunicação de informações 
sobre as emissões associadas ao fabrico de 
produtos por indústrias com utilização 
intensiva de energia que podem estar 
sujeitas à concorrência internacional, bem 
como à verificação independente dessas 
informações.

Or. en

Alteração 357
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 12 – ponto 1
Directiva 2003/87/CE
Artigo 14 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Justificação

A Comissão não tem competências para adoptar regulamentos unilateralmente. Além disso, 
as modificações essenciais devem efectuar-se através de um procedimento legislativo 
ordinário e não pelo executivo actuando autonomamente.

Alteração 358
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 12 – ponto 1
Directiva 2003/87/CE
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o operador de cada instalação 
comunique anualmente à autoridade 
competente as informações relativas às 
emissões da instalação após o termo de 

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o operador de cada instalação 
comunique anualmente à autoridade 
competente as informações relativas às 
emissões da instalação após o termo de 
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cada ano civil, em conformidade com o 
regulamento.

cada ano civil.

Or. de

Justificação

A Comissão não tem competências para adoptar regulamentos unilateralmente. Além disso, 
as modificações essenciais devem efectuar-se através de um procedimento legislativo 
ordinário e não pelo executivo actuando autonomamente.

Alteração 359
Herbert Reul, Christian Ehler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 15 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A Comissão não tem competências para adoptar regulamentos unilateralmente. Além disso, 
as modificações essenciais devem efectuar-se através de um procedimento legislativo 
ordinário e não pelo executivo actuando autonomamente.
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Alteração 360
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Ao artigo 16.º é aditado o seguinte 
número 3-A:
"3-A. Se o preço do carbono for superior 
a 50 euros, o pagamento de uma multa 
pelas emissões excedentárias de 50 euros 
por cada tonelada de equivalente dióxido 
de carbono emitida dispensará o 
operador, no período de comércio de 
licenças compreendido entre 2013 e 2020, 
da obrigação de devolver uma quantidade 
de licenças equivalente às referidas 
emissões excedentárias aquando da 
devolução das licenças de emissão 
relativas ao ano civil seguinte." 

Or. en

Justificação

A indústria do RCLE tem necessidade de um certo nível de segurança de planificação com 
base nos elevados preços do carbono e em caso de incumprimento da obrigatoriedade de 
adesão ao RCLE, aplicável aos importadores, ou de medida equivalente nos termos do artigo 
10.º-B. A dispensa da obrigatoriedade de devolver as licenças mediante o pagamento de uma 
sanção pecuniária constitui uma opção para solucionar esse problema.

Alteração 361
Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17
Directiva 2003/87/CE
Artigo 22 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode alterar os anexos à 
presente directiva, com excepção do anexo 
I, em função dos relatórios previstos no 
artigo 21.° e da experiência adquirida na 
aplicação da presente directiva. Os anexos 
IV e V podem ser alterados a fim de 
melhorar a monitorização, a comunicação 
de informações e a verificação de 
emissões.

A Comissão pode alterar os anexos à 
presente directiva, com excepção do anexo 
I e do anexo II-A, em função dos relatórios 
previstos no artigo 21.° e da experiência 
adquirida na aplicação da presente 
directiva. O anexo II-A só poderá ser 
alterado nos termos do procedimento 
previsto no artigo 251.º do Tratado. Os 
anexos IV e V podem ser alterados a fim 
de melhorar a monitorização, a 
comunicação de informações e a 
verificação de emissões.

Or. en

Justificação

O anexo I e o anexo II-A são elementos essenciais desta directiva e qualquer modificação que 
lhes seja feita deve ser efectuada no âmbito do procedimento de co-decisão.

Alteração 362
Rebecca Harms, Satu Hassi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 19
Directiva 2003/87/CE
Artigo 24-A

Texto da Comissão Alteração

(19) É inserido o seguinte artigo 24.º-A: Suprimido
"Artigo 24.º-A

Regras harmonizadas para projectos de 
redução de emissões

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



PE409.457v01-00 10/49 AM\731526PT.doc

PT

comunitário.
Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no [n.º 3 do artigo 23.º].
Essas medidas não devem resultar na 
dupla contagem de reduções das emissões 
nem impedir a adopção de outras medidas 
políticas para redução das emissões não 
abrangidas pelo regime comunitário. 
Apenas serão adoptadas disposições
quando não é possível a inclusão em 
conformidade com o estabelecido no 
artigo 24.° e a próxima revisão do regime 
comunitário deve considerar a 
harmonização da cobertura dessas 
emissões em toda a Comunidade.
2. A Comissão pode adoptar medidas de 
execução que estabeleçam, de forma 
pormenorizada, as modalidades de 
atribuição de créditos a projectos a nível 
da Comunidade referidos no n.º 1.
Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no [n.º 3 do artigo 23.º].

Or. en

Justificação

Em rigor, não se percebe de que modo a proposta permitirá a inclusão de (créditos de) 
sectores ou actividades no RCLE sem prejudicar os compromissos de redução por parte dos 
sectores não comercializados no âmbito da Decisão relativa à partilha de esforços.
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Alteração 363
Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 19
Directiva 2003/87/CE
Artigo 24-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

Essas medidas não devem resultar na dupla 
contagem de reduções das emissões nem 
impedir a adopção de outras medidas 
políticas para redução das emissões não 
abrangidas pelo regime comunitário. 
Apenas serão adoptadas disposições 
quando não é possível a inclusão em 
conformidade com o estabelecido no 
artigo 24.° e a próxima revisão do regime 
comunitário deve considerar a 
harmonização da cobertura dessas 
emissões em toda a Comunidade.

Essas medidas não devem resultar na dupla 
contagem de reduções das emissões nem 
impedir a adopção de outras medidas 
políticas para redução das emissões não 
abrangidas pelo regime comunitário. A
próxima revisão do regime comunitário 
deve considerar a harmonização da 
cobertura dessas emissões em toda a 
Comunidade.

Or. en

Justificação

É necessário associar o RCLE-UE aos sectores que não são abrangidos pelo RCLE e, por 
conseguinte, convém eliminar qualquer condicionalismo à aplicação do artigo 24.º-A ao 
artigo 24.º.
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Alteração 364
Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 19-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 24.º-AA(novo) 

AlteraçãoTexto da Comissão

(19) É inserido o seguinte artigo: 

“Artigo 24.º-AA
Os Estados-Membros podem utilizar os 
direitos de emissão de gases com efeito de 
estufa, autorizados nos termos dos n.os 1 
e 2 do artigo 3.º da Decisão 2008/XX/CE, 
para efeito da aplicação da sua obrigação 
nos termos da Directiva 2003/87/CE.
Além das disposições previstas no artigo 
24.º-A, cada instalação abrangida pelo 
regime comunitário pode cobrir, no 
máximo, 10% das suas emissões 
verificadas com unidades adquiridas para 
além dos limites impostos aos Estados-
Membros, previstos na Decisão 
2008/xxxx.”

Or. en

Justificação

Os elementos da Directiva RCLE-UE e da Decisão relativa à partilha de esforços estão 
interligados e estas ligações devem ser tidas em conta para satisfazer, por parte da UE no 
seu conjunto, os objectivos de redução das emissões de modo eficiente em termos de custos. 
Por conseguinte, é necessário apoiar a introdução do princípio de flexibilidade entre 
sistemas do RCLE e sistemas que não integram o RCLE. 

No intuito de criar incentivos genuínos para o desenvolvimento do projecto em países 
terceiros, não deve ser aplicado qualquer limite à utilização de créditos adquiridos.
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Alteração 365
Dragoş Florin David

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2003/87/CE
Artigo 27 – Título

Texto da Comissão Alteração

Exclusão de pequenas instalações de 
combustão sujeitas a medidas 
equivalentes

Exclusão de pequenas instalações 

Or. en

Alteração 366
Paul Rübig

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2003/87/CE
Artigo 27 – Título

Texto da Comissão Alteração

Exclusão de pequenas instalações de 
combustão sujeitas a medidas equivalentes

Exclusão de pequenas instalações sujeitas a 
medidas equivalentes

Or. en

Justificação

Devido ao facto de os pequenos emissores (< 50 000 toneladas de CO2 por ano) terem de 
suportar custos avultados de acompanhamento e notificação no âmbito do RCLE da UE, sem 
que do mesmo advenham vantagens no domínio do ambiente, estes pequenos emissores devem 
ser excluídos logo que possível. Aproximadamente 75 % das instalações abrangidas emitem 
56 000 toneladas de CO2 por ano, mas apenas 5 % do total de emissões do RCLE. Os 
pequenos emissores devem integrar o RCLE apenas em regime voluntário (“opção de 
inclusão).

Além disso, não há motivo para excluir apenas as “instalações de combustão”.  A indústria 
cerâmica (especialmente do tijolo) tem os custos administrativos mais elevados.
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Alteração 367
Dominique Vlasto

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

(b) Confirmar que foram criadas as 
disposições de monitorização para avaliar 
se as emissões de uma dada instalação de 
combustão são iguais ou superiores a 
50 000 toneladas de equivalente dióxido 
de carbono, excluindo as emissões da 
biomassa, em qualquer ano civil;

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

(c) Confirmar que, se as emissões de uma 
dada instalação de combustão forem iguais 
ou superiores a 50 000 toneladas de 
equivalente dióxido de carbono, excluindo 
as emissões da biomassa, em qualquer ano 
civil ou se as medidas equivalentes já não 
estiverem em vigor, a instalação de 
combustão será reintroduzida no sistema;
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(d) Publicar a informação referida nas 
alíneas a), b) e c) para comentário público.

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

Or. en

Justificação

A participação dos pequenos emissores, que emitem menos de 50 000 toneladas, não é 
eficiente em termos de custos, visto que o ónus do acompanhamento e da notificação em 
conformidade com as normas do RCLE e os custos administrativos do licenciamento 
ultrapassam o valor monetário das vantagens ambientais. O relatório da AEA para 2007 
indica o seguinte: é possível alcançar uma solução eficiente em termos de custos e uma 
redução do número de instalações se as instalações com emissões inferiores a 50 
quilotoneladas forem eliminadas do sistema. Na medida em que 95% das emissões dos 
sectores abrangidos pelo RCLE ainda ficam abrangidas, este limiar de 50 quilotoneladas 
poupará a cerca de 75% de instalações o pesado ónus da participação no RCLE".

Alteração 368
Paul Rübig

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros podem excluir do 
regime comunitário instalações com 
emissões comunicadas à autoridade 
competente inferiores a 50 000 toneladas
de equivalente dióxido de carbono, 
excluindo as emissões da biomassa, em 
cada um dos 3 anos precedentes, e que 
estejam sujeitas a medidas de redução dos 
gases com efeito de estufa, caso o 
Estado-Membro em causa proceda de 
modo a satisfazer as seguintes condições:

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

dessas instalações, especificando as 
medidas equivalentes estabelecidas;

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

(b) Confirmar que foram criadas as 
disposições de monitorização para avaliar 
se as emissões de uma dada instalação são 
iguais ou superiores a 50 000 toneladas de 
equivalente dióxido de carbono, excluindo 
as emissões da biomassa, em qualquer ano 
civil;

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

(c) Confirmar que, se as emissões de uma 
dada instalação forem iguais ou superiores 
a 50 000 toneladas de equivalente dióxido 
de carbono, excluindo as emissões da 
biomassa, em qualquer ano civil ou se as 
medidas equivalentes já não estiverem em 
vigor, a instalação será reintroduzida no 
sistema;

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

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

Or. en

Justificação

Devido ao facto de os pequenos emissores (< 50 000 toneladas de CO2 por ano) terem de 
suportar custos avultados de acompanhamento e notificação no âmbito do RCLE da UE, sem 
que do mesmo advenham vantagens no domínio do ambiente, estes pequenos emissores devem 
ser excluídos logo que possível. Aproximadamente 75 % das instalações abrangidas emitem 
56 000 toneladas de CO2 por ano, mas apenas 5 % do total de emissões do RCLE. Os 
pequenos emissores devem integrar o RCLE apenas em regime voluntário (“opção de 
inclusão).

Além disso, não há motivo para excluir apenas as “instalações de combustão”.  A indústria 
cerâmica (especialmente do tijolo) tem os custos administrativos mais elevados.

Alteração 369
Patrizia Toia

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2003/87/CE
Artigo 27 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

(b) Confirmar que foram criadas as 
disposições de monitorização para avaliar 
se as emissões de uma dada instalação são 
iguais ou superiores a 50 000 toneladas de 
equivalente dióxido de carbono, excluindo 
as emissões da biomassa, em qualquer ano 
civil;

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

(c) Confirmar que, se as emissões de uma 
dada instalação forem iguais ou superiores 
a 50 000 toneladas de equivalente dióxido 
de carbono, excluindo as emissões da 
biomassa, em qualquer ano civil ou se as 
medidas equivalentes já não estivem em 
vigor, a instalação será reintroduzida no 
sistema;

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

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

Or. it

Justificação

A exclusão das pequenas instalações deve ser alargada a todas as instalações e não apenas 
às actividades de combustão. Além disso, o aumento do limite máximo de exclusão para 50 
000 toneladas permitirá cobrir cerca de 95% das emissões que se integram no campo de 
aplicação comércio de emissões, mas assegurará uma redução significativa dos custos quer 
para as pequenas empresas quer para a administração pública, de acordo com o princípio de 
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legislar melhor.

Alteração 370
Dragoş Florin David

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros podem excluir do 
regime comunitário instalações com 
emissões comunicadas à autoridade 
competente inferiores a 25 000 toneladas
de equivalente dióxido de carbono, 
excluindo as emissões da biomassa, em 
cada um dos 3 anos precedentes, caso o 
Estado-Membro em causa proceda de 
modo a satisfazer as seguintes condições:

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

(a) Notificar a Comissão de cada uma 
dessas instalações,

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

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

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

(c) Confirmar que, se as emissões de uma 
dada instalação forem iguais ou superiores 
a 25 000 toneladas de equivalente dióxido 
de carbono, excluindo as emissões da 
biomassa, em qualquer ano civil a 
instalação será reintroduzida no sistema;

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

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

Alteração 371
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

(a) Notificar a Comissão de cada uma 
dessas instalações, especificando as 
medidas equivalentes estabelecidas, 
juntamente com o aval do proprietário da 
instalação manifestando a sua intenção 
de fazer uso da opção de exclusão;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

Um nível de 10 000 toneladas afectará algumas pequenas instalações e dará azo a encargos 
administrativos e financeiros desnecessários sem adicionar qualquer quantidade significativa 
à quantidade total de emissões visada. Algumas instalações que não se destinem a reciclagem 
podem decidir em conjunto se tencionam, ou não, ser abrangidas pelo RCLE.

Alteração 372
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

disposições de monitorização para avaliar 
se as emissões de uma dada instalação são 
iguais ou superiores a 25 000 toneladas de 
equivalente dióxido de carbono, excluindo 
as emissões da biomassa, em qualquer ano 
civil;

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

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

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

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

Or. en

Justificação

A transferência para um limiar de 25 000 toneladas de CO2 por ano reduzirá o número total 
de participantes em 55%, mas as emissões abrangidas em apenas 2,4%. Não só às 
instalações de combustão deve ser concedida a possibilidade de exclusão, mas também a 
todas as instalações abrangidas pelo RCLE da UE. Isto é conforme ao disposto no 
considerado 10, que não restringe o âmbito da disposição às instalações de combustão.

Alteração 373
Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem excluir do 
regime comunitário instalações de 
combustão com uma potência térmica de 
combustão inferior a 25 MW, com 
emissões comunicadas à autoridade 
competente inferiores a 10 000 toneladas
de equivalente dióxido de carbono, 
excluindo as emissões da biomassa, em 

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

cada um dos 3 anos precedentes, e que 
estejam sujeitas a medidas que permitirão 
uma contribuição equivalente para as 
reduções de emissões, caso o Estado-
Membro em causa proceda de modo a 
satisfazer as seguintes condições:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

Na avaliação de impacto (SEC(2008)52)), a Comissão Europeia afirma que a redução dos 
custos administrativos por tonelada de emissão excluída do RCLE da UE era demasiado 
pequena para o limiar de 25 000 toneladas (comparativamente ao de 10 000 toneladas) cuja 
introdução está prevista. No entanto, o documento da Comissão não considera as incertezas 
relativas a emissões provenientes de grandes emissores de CO2. Essa incerteza pode ser da 
mesma dimensão que as emissões totais de CO2 das instalações com emissões inferiores a 25 
000 toneladas de CO2 por ano.

Da mesma forma, as instalações excluídas serão automaticamente sujeitas a outras medidas 
de redução de emissões num sector que não seja abrangido pelo RCLE da UE.
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Alteração 374
Erika Mann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

b) Confirmar que foram criadas as 
disposições de monitorização para avaliar 
se as emissões de uma dada instalação são 
iguais ou superiores a 10 000 toneladas de 
equivalente dióxido de carbono, excluindo 
as emissões da biomassa, em qualquer ano 
civil;

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

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

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

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

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

Or. de
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Justificação

O limiar deveria ser aumentado de 10 000 toneladas para 25 000 toneladas de emissões de 
CO2.  Tal representará um alívio substancial da carga para os titulares das instalações e 
ainda cobrirá  mais de 97 % das emissões.  Além disso, as medidas concebidas para alcançar 
uma contribuição equivalente à redução das emissões deveriam ser detalhadas.  Dado que a 
isenção destas instalações se baseia no seu limitado impacto sobre o clima, os requisitos 
devem ser fáceis de cumprir.

Alteração 375
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

b) Confirmar que foram criadas as 
disposições de monitorização para avaliar 
se as emissões de uma dada instalação são 
iguais ou superiores a 10 000 toneladas de 
equivalente dióxido de carbono, excluindo 
as emissões da biomassa, em qualquer ano 
civil;

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

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

dada instalação forem iguais ou superiores 
a 25 000 toneladas de equivalente dióxido 
de carbono, excluindo as emissões da 
biomassa, em qualquer ano civil ou se as 
medidas equivalentes já não estivem em 
vigor, a instalação será reintroduzida no 
sistema;

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

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

Or. de

Justificação

Esta derrogação está sujeita em todo caso à condição específica de que mesmo assim deveria 
haver uma redução dos gases com efeito de estufa.  Deste modo pode aplicar-se simplesmente 
um procedimento não burocrático às instalações com emissões de 25 000 toneladas por ano.

Alteração 376
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl
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Justification

A alteração não modifica o limiar de emissão de 10 000 toneladas de equivalente dióxido de 
carbono, mas permite mais elasticidade e medidas racionais para pequenas instalações de 
combustão.

Alteração 377
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2003/87/CE
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

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

1. Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte, até 2020, em 
reduções obrigatórias das emissões de 
gases com efeito de estufa superiores aos 
níveis de redução mínimos acordados pelo 
Conselho Europeu, a Comissão realiza um 
estudo de impacto exaustivo sobre as 
consequências económicas das 
modalidades de aplicação destas reduções 
bem como sobre as consequências das 
outras medidas adoptadas no referido 
acordo internacional.

O estudo de impacto determina 
igualmente se as seguintes condições 
estão reunidas:

- o acordo internacional envolve o 
conjunto de países que possuem ou são 
susceptíveis de desenvolver uma produção 
nos sectores abrangidos pela presente 
directiva;

- o acordo internacional incide

o nos países desenvolvidos, para os 
sectores mencionados no Anexo I da 
presente directiva, condicionalismos 
equivalentes aos que são impostos na 
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União Europeia;

o nos países em desenvolvimento, 
nomeadamente os mais avançados no 
plano económico, para os sectores 
mencionados no Anexo I  da presente 
directiva, uma contribuição adequada em 
função das respectivas responsabilidades 
e das respectivas capacidades.

- estes compromissos dos países 
desenvolvidos e estas contribuições dos 
países em desenvolvimento, 
nomeadamente os mais avançados no 
plano económico, são :

o medidos e verificados segundo métodos 
internacionalmente reconhecidos, e

o comunicados.

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

2. A partir do ano seguinte à entrada em 
vigor do acordo internacional referido no 
n.º 1, e em função dos resultados do 
estudo de impacto previsto no n.º 1 do 
presente artigo, nomeadamente se as três 
condições nele mencionadas são 
cumpridas, a Comissão propõe um factor 
modificado de forma a que fracção da
quantidade de licenças de emissão da 
Comunidade em 2020 nos termos dos 
artigos 9.º e 9.º-A contribua para a
redução geral de emissões de gases com 
efeito de estufa pela Comunidade abaixo 
de 20% a que o acordo internacional 
vinculará a Comunidade.

3. Os operadores podem utilizar RCE, 
URE ou outros créditos aprovados ao 
abrigo do n.º 4 de países terceiros que 
concluíram o acordo internacional, até 
metade da redução verificada em 
conformidade com o n.º 2.
4. A Comissão pode adoptar medidas a fim 
de prever a utilização de tipos de projectos 
realizados por operadores no âmbito do 

4. Em função dos resultados do estudo de 
impacto previsto no n.º 1 do presente 
artigo, nomeadamente se as três condições 
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regime comunitário para além dos referidos 
nos n.°s 2 a 5 do artigo 11.° ou a utilização 
por esses operadores de outros mecanismos 
criados ao abrigo do acordo internacional, 
conforme adequado.

nele referidas são preenchidas, a Comissão 
pode adoptar medidas a fim de prever a 
utilização de tipos de projectos realizados 
por operadores no âmbito do regime 
comunitário para além dos referidos nos 
n.°s 2 a 5 do artigo 11.° ou a utilização 
por esses operadores de outros
mecanismos criados ao abrigo do acordo 
internacional, conforme adequado.

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

Or. fr

Justificação

A conclusão de um acordo internacional vai criar novas obrigações para a UE e para as 
outras partes. É, pois, essencial que se realize um estudo de impacto exaustivo para avaliar 
as modalidades de aplicação e avaliar as consequências de toda a natureza. Devem ser 
definidos os critérios de êxito do acordo. É necessário precisar igualmente no âmbito 
comunitário, as expectativas particulares relativas aos países emergentes porque estes não 
podem ser comparados a todos os outros países em desenvolvimento do ponto de vista dos 
esforços a envidar.

Alteração 378
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte, até 2020, para todos 
os Estados com actividades significativas 
nos sectores mencionados nos anexos I e 
II bis ter, em reduções obrigatórias das 
emissões de gases com efeito de estufa 
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2, 3 e 4. superiores aos níveis de redução mínimos 
acordados pelo Conselho Europeu, e logo 
que a Comissão tenha demonstrado que 
este acordo conduz nesses outros Estados 
a custos comparáveis do CO2 para os 
sectores mencionados nos anexo I e II bis 
ter, serão aplicáveis os n.ºs 2, 3 e 4.

Or. de

Justificação

Os ajustamentos correspondentes resultantes dos números seguintes não deveriam realizar-se 
automaticamente caso exista um acordo internacional.  Antes devem ser formulados critérios 
a cumprir para que possa proceder-se aos ajustamentos.  O requisito mínimo é que haja 
custos comparáveis para os sectores especificados no anexo 1 em todos os Estados não 
europeus.

Alteração 379
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte, até 2020 para todos 
os Estados com actividades significativas 
nos sectores mencionados nos anexos I e 
II bis ter, em reduções obrigatórias das 
emissões de gases com efeito de estufa 
superiores aos níveis de redução mínimos 
acordados pelo Conselho Europeu, e logo 
que tenha sido demonstrado que este 
acordo conduz nesses outros Estados a 
custos comparáveis do CO2 para os 
sectores mencionados nos anexos I e II 
bis ter, serão aplicáveis os n.ºs 2, 3 e 4 do 
presente artigo. A Comissão fornecerá 
essa demonstração.

Or. de
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Justificação

Os ajustamentos correspondentes resultantes dos números seguintes não deveriam realizar-se 
automaticamente caso exista um acordo internacional.  Antes devem ser formulados critérios 
a cumprir para que possa proceder-se aos ajustamentos.  O requisito mínimo é que haja 
custos comparáveis para os sectores especificados no anexo 1 em todos os Estados não 
europeus.

Alteração 380
Erika Mann

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas, que cumpra os critérios 
previstos no n.º 2-A do artigo 10.º-B e que 
resulte, até 2020, em reduções obrigatórias 
das emissões de gases com efeito de estufa 
superiores aos níveis de redução mínimos 
acordados pelo Conselho Europeu, em 8 e 
9 de Março de 2007, serão aplicáveis os 
n.ºs 2, 3 e 4.

Or. en

Justificação

Importa especificar que um acordo internacional deve respeitar determinados critérios para 
evitar fugas de carbono. Convém fazer uma referência explícita às conclusões do Conselho 
de Março de 2007.

Alteração 381
Philippe Busquin

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2003/87/CE
Artigo 28 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas, que cumpra os critérios 
previstos no n.º 2-A do artigo 10.º-B e que 
resulte, até 2020, em reduções obrigatórias 
das emissões de gases com efeito de estufa 
superiores aos níveis de redução mínimos 
acordados pelo Conselho Europeu, em 8 e 
9 de Março de 2007, serão aplicáveis os 
n.ºs 2, 3 e 4.

Or. en

Justificação

Importa especificar que um acordo internacional deve respeitar determinados critérios para 
evitar fugas de carbono. Convém fazer uma referência explícita às conclusões do Conselho 
de Março de 2007. 

Alteração 382
Dragoş Florin David

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. No prazo de seis meses após a 
conclusão de um acordo internacional
sobre alterações climáticas, que resulte 
em reduções obrigatórias superiores às 
previstas nos termos do artigo 3.º, a 
Comissão apresentará uma proposta 
legislativa relativa ao contributo de cada 
Estado-Membro para o esforço de 
redução adicional da Comunidade, que 
será adoptada em conformidade com o 
artigo 251.º do Tratado que estabelece a 
Comunidade Europeia.
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as quais o regime comunitário contribui 
nos termos do artigo 9.° e do artigo 9.º-A.

Or. en

Justificação

O objectivo de redução de 30% no âmbito de um acordo internacional é uma decisão política 
com consequências importantes e, por conseguinte, deve ser objecto de co-decisão.

Alteração 383
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A partir do ano seguinte ao da conclusão 
do acordo internacional referido no n.º 1, a 
Comissão, com base numa avaliação de 
impacto integral da eficiência em termos 
de custos dos meios para alcançar estas 
reduções, bem como dos impactos de 
outras medidas especificadas no acordo 
internacional, apresentará uma proposta 
legislativa ao Parlamento e ao Conselho 
sugerindo uma redução suplementar da
quantidade de licenças de emissão da 
Comunidade em 2020, tendo em conta a
redução geral de emissões de gases com 
efeito de estufa pela Comunidade abaixo 
de 20% a que o acordo internacional 
vincula a Comunidade. 

Or. en

Justificação

As reacções às conclusões das negociações sobre um acordo internacional não serão 
automáticas, mas sujeitas a avaliação e co-decisão.
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Alteração 384
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A partir do ano seguinte ao da 
apresentação da análise da Comissão 
referida no n.º 1, o factor linear deve ser 
aumentado de forma a que a quantidade de 
licenças de emissão da Comunidade em 
2020 seja inferior à estabelecida ao abrigo 
do artigo 9.°, numa quantidade de licenças 
de emissão equivalente à redução geral de 
emissões de gases com efeito de estufa pela 
Comunidade abaixo de 20% a que o acordo 
internacional vincula a Comunidade, 
multiplicada pela quota-parte das reduções 
gerais das emissões de gases com efeito de 
estufa em 2020 para as quais o regime 
comunitário contribui nos termos do artigo 
9.° e do artigo 9.º-A. Estas disposições 
apenas entrarão em vigor se a análise da 
Comissão for apresentada antes de 2015.

Or. de

Justificação

Quanto mais tarde se produzir o aumento no factor anual de redução, mais escarpada será a
curva de redução necessária e mais forte será o impacto da redução do volume de licenças 
sobre os preços das mesmas. Para evitar que daí resulte uma carga desproporcionada para a 
indústria, deve ser estabelecido um prazo para a entrada em vigor do acordo.

Alteração 385
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2003/87/CE
Artigo 28 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. A partir do ano seguinte ao da 
apresentação da análise da Comissão 
referida no n.º 1, o factor linear deve ser 
aumentado de forma a que a quantidade de 
licenças de emissão da Comunidade em 
2020 seja inferior à estabelecida ao abrigo 
do artigo 9.°, numa quantidade de licenças 
de emissão equivalente à redução geral de 
emissões de gases com efeito de estufa pela 
Comunidade abaixo de 20% a que o acordo 
internacional vincula a Comunidade, 
multiplicada pela quota-parte das reduções 
gerais das emissões de gases com efeito de 
estufa em 2020 para as quais o regime 
comunitário contribui nos termos do artigo
9.° e do artigo 9.º-A. Estas disposições 
apenas entrarão em vigor se a análise da 
Comissão for apresentada antes de 
[2015].

Or. de

Justificação

Quanto mais tarde se produzir o aumento no factor anual de redução, mais escarpada será a 
curva de redução necessária e mais forte será o impacto da redução do volume de licenças 
sobre os preços das mesmas. Para evitar que daí resulte uma carga desproporcionada para a 
indústria, deve ser estabelecido um prazo para a entrada em vigor do acordo.

Alteração 386
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21
Directiva 2003/87/CE
Artigo 28 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Um acordo internacional, nos termos 
dos n.os 1 e 2, define-se como um acordo 
entre países que resulta em reduções das 
emissões globais na medida necessária 
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para lutar eficazmente contra as 
alterações climáticas, que sejam passíveis 
de monitorização e de verificação e que 
estejam sujeitas a disposições 
regulamentares obrigatórias.
Um acordo internacional desta índole 
deveria abranger uma massa crítica de 
produção sectorial a nível mundial.
Os países que forem objecto de um acordo 
internacional desta índole acordarão em 
implementar e velar pela execução de 
medidas que resultem num ónus 
equivalente para as indústrias expostas à 
concorrência internacional.

Or. en

Justificação

Um acordo internacional só evitará fugas de carbono, caso cumpra determinados critérios, o 
que coloca os sectores da concorrência em pé de igualdade.

Alteração 387
Angelika Niebler

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os operadores podem, para além das 
RCE e URE não utilizadas atribuídas aos 
titulares pelos Estados-Membros durante 
o período 2008 a 2012, utilizar RCE, URE 
ou outros créditos aprovados ao abrigo do 
n.º 4 de países terceiros que concluíram o 
acordo internacional, até 70% da redução 
verificada em conformidade com o n.º 2.

Or. de
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Justificação

Os mecanismos flexíveis de projecto são instrumentos importantes para alcançar reduções 
rentáveis das emissões e o seu potencial de utilização proporciona uma válvula de segurança 
imprescindível para o comércio de emissões. O critério de adicionalidade assegura que estes 
projectos não minarão os objectivos ou acordos reais ou potenciais de protecção do clima 
dos países de acolhimento. Segundo o previsto, deve ser possível uma transferência de 
direitos AC/MDL e direitos de utilização da segunda para a terceira fase.

Alteração 388
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os operadores podem, para além das 
RCE e URE não utilizadas atribuídas aos 
titulares pelos Estados-Membros durante 
o período 2008 a 2012, utilizar RCE, URE 
ou outros créditos aprovados ao abrigo do 
n.º 4 de países terceiros que concluíram o 
acordo internacional, até metade da 
redução verificada em conformidade com o 
n.º 2 e o artigo 9.º.

Or. de

Justificação

A flexibilidade é de importância crucial.

Alteração 389
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 28-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(21-A). É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 28.º-A

Utilização de créditos destinados a 
arborização, reflorestação e florestação

Não obstante o disposto nos artigos 11.º-A 
e 28.º, os Estados-Membros autorizarão 
os operadores das instalações a utilizar 
créditos, até um nível de (X)% das 
emissões anuais verificadas nas suas 
instalações, entre:
(1) as dos projectos de arborização e de 
reflorestação certificados pela Comissão 
Executiva do MDL e as verificadas no 
âmbito do procedimento do Comité 
Conjunto de Controlo da Implementação;
(2) as actividades de florestação em países 
desenvolvidos com os quais tenha sido 
celebrado um acordo em conformidade 
com o n.º 5 do artigo 11.º-A; e
(3) quaisquer actividades de florestação 
em países em desenvolvimento, em 
conformidade com o acordo internacional 
referido no artigo 28.º"

Or. en

Justificação

A alteração proposta incluiria os créditos de carbono, com base na florestação, no regime de 
comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa da UE, a partir de 2013, no 
momento em que talvez seja possível alcançar um novo acordo internacional (“pós Quioto”) 
sobre as alterações climáticas. Tal constituiria um forte sinal para os países em 
desenvolvimento, no intuito de tomarem parte em esforços substanciais de redução das 
alterações climáticas e concederia alguma margem de flexibilidade à indústria europeia.

Alteração 390
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 21-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 28-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(21-A). É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 28.º-A

Utilização de créditos destinados a 
arborização, reflorestação e florestação

Não obstante o disposto nos artigos 11.º-A 
e 28.º, os Estados-Membros autorizarão 
os operadores das instalações a utilizar 
créditos, até um nível de 4%* das 
emissões anuais verificadas nas suas 
instalações, entre:
(1) as dos projectos de arborização e de 
reflorestação certificados pela Comissão 
Executiva do MDL e as verificadas no 
âmbito do procedimento do Comité 
Conjunto de Controlo da Implementação;
(2) as actividades de florestação em países 
desenvolvidos com os quais tenha sido 
celebrado um acordo em conformidade 
com o n.º 5 do artigo 11.º-A; e
(3) quaisquer projectos verificados que 
reduzam as emissões nacionais da 
deflorestação ou projectos que visem 
inverter a degradação dos solos ou das 
florestas nos países em desenvolvimento, 
em conformidade com o acordo 
internacional referido no artigo 28.º.”
* este número pode ser ajustado na 
sequência do acordo internacional 
referido no artigo 28.º"

Or. en

Justificação

Deforestation is responsible for 1/5 of total carbon emissions. Based on the Bali action plan, 
UNFCCC discussions take place on market and fund based incentives to avoid deforestation. 
By including deforestation into the ETS, companies can reduce their emissions by investing in 
projects aimed at deforestation that have been recognised as CDM projects or that fall under 
the scope of a post-2012 agreement. Inclusion of deforestation can limit the costs for 
companies to comply with their obligations under the ETS, as analysts have shown. The 
limitation to 4% can be adjusted to consider market analysis and the post-2012 agreement.
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Alteração 391
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto B
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – ponto B

Texto da Comissão Alteração

Ao calcular a capacidade total das 
instalações de combustão, as unidades 
com uma potência térmica nominal 
inferior a 3 MW não devem ser tidas em 
conta para efeitos desse cálculo.

Suprimido

Or. de

Justificação

Existe o perigo de que, em virtude da regra de cumulação, contida na directiva original e 
desenvolvida no aditamento proposto na proposta de directiva em apreço, fique incluído um 
grande número de pequenas instalações. Na indústria química em especial há um grande 
número de sítios de produção interligados com muitos incineradores individuais que, devido 
a esta regra, serão assimilados às instalações de combustão de mais de 20MW já incluídas 
neste âmbito.

Alteração 392
Angelika Niebler

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto B
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – ponto B

Texto da Comissão Alteração

Ao calcular a capacidade total das 
instalações de combustão, as unidades 
com uma potência térmica nominal 
inferior a 3 MW não devem ser tidas em 
conta para efeitos desse cálculo.

Suprimido

Or. de
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Justificação

Existe o perigo de que, em virtude da regra de cumulação, contida na directiva original e 
desenvolvida no aditamento proposto na proposta de directiva em apreço, fique incluído um 
grande número de pequenas instalações.

Alteração 393
Erika Mann

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto B
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – ponto B

Texto da Comissão Alteração

Ao calcular a capacidade total das 
instalações de combustão, as unidades 
com uma potência térmica nominal 
inferior a 3 MW não devem ser tidas em 
conta para efeitos desse cálculo.

Suprimido

Or. de

Justificação

Existe o risco de ficarem incluídas  muitas pequenas instalações. Sobretudo na industria 
química há um grande número de sítios de produção interligados com muitos incineradores 
individuais que serão assimilados às instalações de combustão de mais de 20MW já incluídas 
neste âmbito ou ultrapassarão no seu conjunto o valor limite e ficarão sujeitas ao comércio 
de licenças de emissão. Tal significaria que um grande número de pequenas instalações seria 
obrigado a comercializar licenças de emissão, o que é contrário à alteração ao artigo 27º. 

Alteração 394
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3 – alínea b – subalínea ii)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – linha 2 – coluna 1

Texto da Comissão Alteração

Produção de alumínio (primário, e Produção de alumínio (primário, quando 
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secundário quando são exploradas 
instalações de combustão com uma 
potência térmica nominal superior a 20 
MW)

são exploradas instalações de combustão 
com uma potência térmica nominal 
superior a 20 MW)

Or. en

Justificação

A quantidade de emissões da indústria de reciclagem secundária tem um impacto pouco 
significativo no total de emissões abrangido pelo RCLE, consistindo em algumas PME, e o 
ónus administrativo e financeiro adicional não justifica a sua inclusão.

Alteração 395
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo 1 – ponto 3 – alínea c-A) (nova)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – outras actividades – coluna 1

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A quarta linha de categorias de 
actividade passa a ter a seguinte 
redacção:
“Outras actividades
Instalações industriais de fabrico 
de:
(a) pasta de papel a partir de 
madeira ou de outras substâncias 
fibrosas, quando são exploradas 
instalações de combustão com uma 
potência térmica nominal superior a 
20 MW;
(b) papel e cartão, com uma capacidade 
de produção superior a 20 toneladas por 
dia quando são exploradas instalações de 
combustão com uma potência térmica 
nominal superior a 20 MW.”

Or. en
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Justificação

Tratamento idêntico de instalações em todos os sectores previstos no anexo I. A Comissão só 
efectuou alterações às categorias recentemente adicionadas, nos casos em que se esqueceram 
de o fazer para os sectores existentes já enumerados no anexo I. Esta redacção adequa-se 
muito melhor à definição de gerador eléctrico e transmite uma harmonização inequívoca das 
abordagens em vigor nos Estados-Membros.

Alteração 396
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 4
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – indústria química – coluna 1 

Texto da Comissão Alteração

4. São aditadas as seguintes linhas das 
categorias de actividades:

4. São aditadas as seguintes linhas das 
categorias de actividades:

Indústria química Indústria química
Produção de negro de fumo com 
carbonização de substâncias orgânicas, 
como os resíduos de óleos, alcatrões, 
craqueamento (craker) e destilação, quando 
são exploradas instalações de combustão 
com uma potência térmica nominal 
superior a 20 MW

Produção de negro de fumo com 
carbonização de substâncias orgânicas, 
como os resíduos de óleos, alcatrões, 
craqueamento (craker) e destilação, quando 
são exploradas instalações de combustão 
com uma potência térmica nominal 
superior a 20 MW

Produção de ácido nítrico Produção de ácido nítrico
Produção de ácido adípico Produção de ácido adípico
Produção de glioxal e ácido glioxílico Produção de glioxal e ácido glioxílico
Produção de amoníaco Produção de amoníaco
Produção de produtos químicos orgânicos 
de base por craqueamento, reformação, 
oxidação parcial ou completa ou processos 
similares, com uma capacidade de 
produção superior a 100 toneladas por dia

Produção de etileno, propileno, benzeno e 
aromáticos por craqueamento, reformação, 
oxidação parcial ou completa ou processos 
similares, com uma capacidade de 
produção superior a 100 toneladas por dia 

Produção de hidrogénio (H2) e gás de 
síntese por reformação ou oxidação parcial 
com uma capacidade de produção superior 
a 25 toneladas por dia

Produção de hidrogénio (H2) e gás de 
síntese por reformação ou oxidação parcial 
com uma capacidade de produção superior 
a 25 toneladas por dia

Produção de carbonato de sódio anidro 
(Na2CO3) e bicarbonato de sódio 
(NaHCO3)

Produção de carbonato de sódio anidro 
(Na2CO3) e bicarbonato de sódio 
(NaHCO3)

Or. en
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Justificação

Esta alteração elimina margem para interpretação e aduz clareza: prevê processos vastos e 
homogéneos. As actividades que não são enumeradas nos anexos I e III não estão previstas 
na Directiva.

Alteração 397
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto B
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – indústria química – coluna 1

Texto da Comissão Alteração

Produção de produtos químicos orgânicos 
de base por craqueamento, reformação, 
oxidação parcial ou completa ou 
processos similares, com uma capacidade 
de produção superior a 100 toneladas por 
dia

Produção de etileno e propileno por 
craqueamento ou reformação com uma 
capacidade de produção superior a 100 
toneladas por dia

Produção de hidrogénio (H2) e gás de 
síntese por reformação ou oxidação 
parcial com uma capacidade de produção 
superior a 25 toneladas por dia

Produção de hidrogénio (H2) e gás de 
síntese por reformação com uma 
capacidade de produção superior a 25 
toneladas por dia

Or. de

Justificação

Para prevenir interpretações diversas os Estados-Membros, as definições deveriam ser 
formuladas com a máxima clareza possível.

Alteração 398
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

O anexo I-A seguinte é aditado à 
Directiva 2003/87/CE:

"ANEXO I-A
Lista dos sectores com utilização intensiva 
de energia expostos a um risco 
significativo de fuga de carbono
Ferro e aço”

Or. en

Justificação

O anexo é apresentado em conformidade com o artigo 3.º-W (novo), tendo em vista enumerar 
os sectores que se encontram expostos a um risco substancial de fuga de carbono.

Alteração 399
Philippe Busquin

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO I-A
O anexo I-A seguinte é aditado à 
Directiva 2003/87/CE:
"ANEXO I-A
Lista dos sectores com utilização intensiva 
de energia expostos a um risco 
significativo de fuga de carbono
Ferro e aço
…
…*”
* sectores a especificar pelo Parlamento e 
o Conselho antes da adopção da presente 
directiva.
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Or. en

Justificação

O anexo é apresentado em conformidade com o artigo 3.º-W (novo), tendo em vista enumerar 
os sectores que se encontram expostos a um risco substancial de fuga de carbono.

Alteração 400
Herbert Reul

Proposta de directiva – acto modificativo
ANEXO II
Directiva 2003/87/CE
Anexo IIA

Texto da Comissão Alteração

O anexo III é suprimido.

Or. de

Justificação

No Direito comunitário existem outros instrumentos mais adequados para a redistribuição de 
recursos.

Alteração 401
Ivo Belet

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo II-AA (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO II-AA
O anexo II-AA seguinte é aditado à 
Directiva 2003/87/CE:
"ANEXO II-AA

Lista de instalações de produção com 
utilização intensiva de energia, referidas nos 
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artigos 2.º e 10.º da directiva
- Processos de electrólise para transformação 
com cloro e álcalis” 

Or. en

Justificação

Estes sectores, para os quais a compra de electricidade constitui uma parte substancial dos 
seus custos, ainda não foram incluídos no RCLE. No entanto, estes sectores têm de comprar a
sua energia a fornecedores de electricidade que fazem parte do RCLE, pelo que os seus 
custos de produção aumentarão consideravelmente. A fim de evitar fugas indirectas de 
carbono, estes sectores devem ser recompensados pelas ameaças à sua competitividade.

Alteração 402
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo II-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO IIA 
É aditado o seguinte anexo à Directiva 
2003/87/CE:
"ANEXO II-A
Produção de cloro, soda cáustica, potassa 
cáustica e alcoolatos por electrólise
Produção de ácido hidrofluórico por 
electrólise
Produção de gases por dissociação do ar 
Produção de carbureto de cálcio em 
fornos eléctricos 
Produção de ácido nítrico
Produção de silício policristalino 
Produção de carbono e grafito 
poligranulares"

Or. de
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Justificação

Esta lista inclui processos de produção geralmente reconhecidos como sendo particularmente 
consumidores de electricidade e já definidos como casos típicos. A lista aqui fornecida não é 
exaustiva.

Alteração 403
Dominique Vlasto

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo II-AA (novo)

Texto da Comissão Alteração

"ANEXO II-A
O anexo II-AA seguinte é aditado à 
Directiva 2003/87/CE:

"Anexo II-AA
“Lista de instalações de produção com 
utilização intensiva de energia, referidas 
nos artigos 2.º e 10.º , para criar 
segurança do investimento
Indústria transformadora da UE que 
recebe gratuitamente 100% das licenças 
nos termos no n.º 8 do artigo 10.º-A.
As indústrias a seguir enunciadas 
estabelecerão parâmetros de referência 
e/ou padrões de desempenho como base 
para atribuição gratuita de licenças.  A 
medida referida no primeiro parágrafo, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, a fim de a 
completar, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
[n.º 3 do artigo 23.º].
Cimento
Cerâmica
Produtos químicos
Vidro
Ferro e aço
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Cal
Pasta de papel e papel
Refinarias”

Or. en

Justificação

Todos os sectores que fazem uma utilização intensiva de energia forneceram provas à 
Comissão sobre a percentagem de energia dos seus custos de transformação, dados sobre o 
comércio que fazem prova da sua visibilidade junto da concorrência internacional, a sua 
incapacidade de transmitir os custos do RCLE da UE aos seus clientes e o risco da fuga de 
carbono com base numa comparação das emissões de carbono da produção interna com as 
da produção concorrente de países terceiros. Com base nos dados fornecidos, é inteiramente 
justificado e legítimo indicar explicitamente estes sectores como sendo elegíveis para a 
atribuição gratuita de licenças em função de parâmetros de referência e/ou padrões de 
desempenho que serão desenvolvidos pelos sectores.

Alteração 404
Werner Langen

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II-B (novo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo II-AB (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO II-B
O anexo II-AB seguinte é aditado à 
Directiva 2003/87/CE:
“Lista de instalações de produção com 
utilização intensiva de energia, referidas 
nos artigos 2.º e 10.º , para criar 
segurança do investimento
Indústria transformadora da UE que 
recebe gratuitamente 100% das licenças 
nos termos no n.º 8 do artigo 10.º-A.
As indústrias a seguir enunciadas 
estabelecerão parâmetros de referência 
e/ou padrões de desempenho como base 
para atribuição gratuita de licenças. Os 
detalhes dos padrões de referência a 
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estabelecer, destinados a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, devem ser 
adoptados em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no [n.º 3 do artigo 23.º].
Cimento 
Cerâmica
Produtos químicos
Vidro
Ferro e aço 
Cal
Potassa e sal
Metais não ferrosos
Pasta de papel e papel 
Refinarias”

Or. en

Justificação

Todos os sectores que fazem uma utilização intensiva de energia forneceram provas 
detalhadas à Comissão sobre a percentagem de energia dos seus custos de transformação, 
dados relevantes sobre o comércio que fazem prova da visibilidade dos seus processos à 
concorrência internacional, a sua incapacidade de transmitir os custos unilaterais do RCLE 
da UE aos seus clientes e o risco da fuga de carbono com base numa comparação das 
emissões de carbono da produção interna com as da produção concorrente de países 
terceiros.
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