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Alteração 132
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Relativamente a outros sectores 
abrangidos pelo regime comunitário, 
deverá ser previsto um sistema transitório 
no âmbito do qual a atribuição de licenças 
de emissão a título gratuito em 2013 será 
de 80% da quantidade correspondente à 
percentagem das emissões gerais a nível 
da Comunidade em todo o período de 
2005 a 2007 geradas por essas 
instalações, como uma proporção da 
quantidade total anual a nível 
comunitário das licenças de emissão. 
Posteriormente, a atribuição de licenças 
de emissão a título gratuito deverá 
diminuir anualmente em quantidades 
iguais, resultando na eliminação total de 
licenças de emissão a título gratuito em 
2020.

Suprimido

Or. en

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 mais 
eficazmente os melhores desempenhos.  A fuga de carbono e a concorrência desleal para a 
produção europeia proveniente de países que não aderiram a um acordo internacional 
abrangente sobre as alterações climáticas devem ser neutralizadas pelo pedido de 
importação de licença.
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Alteração 133
Jens Holm

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Relativamente a outros sectores 
abrangidos pelo regime comunitário, 
deverá ser previsto um sistema transitório 
no âmbito do qual a atribuição de licenças 
de emissão a título gratuito em 2013 será 
de 80% da quantidade correspondente à 
percentagem das emissões gerais a nível 
da Comunidade em todo o período de 
2005 a 2007 geradas por essas 
instalações, como uma proporção da 
quantidade total anual a nível 
comunitário das licenças de emissão. 
Posteriormente, a atribuição de licenças 
de emissão a título gratuito deverá 
diminuir anualmente em quantidades 
iguais, resultando na eliminação total de 
licenças de emissão a título gratuito em 
2020.

Suprimido

Or. en

Justificação

As empresas não devem beneficiar de um período de transição de sete anos antes de terem de 
fazer face aos custos ambientais das suas emissões de CO2.

Alteração 134
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Mikolášik, 
Amalia Sartori, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Miroslav Ouzký

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Relativamente a outros sectores 
abrangidos pelo regime comunitário, 
deverá ser previsto um sistema transitório 

(17) Relativamente a outros sectores 
abrangidos pelo regime comunitário, 
deverá ser previsto um sistema transitório 
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no âmbito do qual a atribuição de licenças 
de emissão a título gratuito em 2013 será 
de 80% da quantidade correspondente à 
percentagem das emissões gerais a nível 
da Comunidade em todo o período de
2005 a 2007 geradas por essas 
instalações, como uma proporção da 
quantidade total anual a nível 
comunitário das licenças de emissão. 
Posteriormente, a atribuição de licenças 
de emissão a título gratuito deverá 
diminuir anualmente em quantidades 
iguais, resultando na eliminação total de 
licenças de emissão a título gratuito em 
2020.

de atribuição de licenças de emissão a 
título gratuito, na medida do possível, 
baseada em parâmetros sectoriais 
específicos.

Or. en

Justificação

A indústria transformadora está sujeita à concorrência internacional. Os leilões impõem 
riscos a estas indústrias e à economia, 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 da quantidade 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 para os 
concorrentes à escala global.

Alteração 135
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Relativamente a outros sectores 
abrangidos pelo regime comunitário, 
deverá ser previsto um sistema transitório 
no âmbito do qual a atribuição de licenças 
de emissão a título gratuito em 2013 será 
de 80% da quantidade correspondente à 
percentagem das emissões gerais a nível 
da Comunidade em todo o período de 
2005 a 2007 geradas por essas 

(17) Relativamente a todos os outros 
sectores abrangidos pelo regime 
comunitário, os direitos de emissão serão 
integralmente submetidos a leilão até 
2013, desde que seja celebrado um acordo 
internacional.
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instalações, como uma proporção da 
quantidade total anual a nível 
comunitário das licenças de emissão. 
Posteriormente, a atribuição de licenças 
de emissão a título gratuito deverá 
diminuir anualmente em quantidades 
iguais, resultando na eliminação total de 
licenças de emissão a título gratuito em
2020.

Or. en

Justificação

O sistema mais eficiente e preferível é a venda integral em leilão de todos os sectores a partir 
de 2013.  Caso seja celebrado um acordo internacional, não existirá risco de fuga de 
carbono.

Alteração 136
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Relativamente a outros sectores 
abrangidos pelo regime comunitário, 
deverá ser previsto um sistema transitório 
no âmbito do qual a atribuição de licenças 
de emissão a título gratuito em 2013 será 
de 80% da quantidade correspondente à 
percentagem das emissões gerais a nível da 
Comunidade em todo o período de 2005 a 
2007 geradas por essas instalações, como 
uma proporção da quantidade total anual a 
nível comunitário das licenças de emissão. 
Posteriormente, a atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito deverá diminuir 
anualmente em quantidades iguais, 
resultando na eliminação total de licenças 
de emissão a título gratuito em 2020.

(17) Relativamente a outros sectores 
abrangidos pelo regime comunitário, 
deverá ser previsto um sistema transitório 
no âmbito do qual a atribuição de licenças 
de emissão a título gratuito em 2013 será 
de 80% da quantidade correspondente à 
percentagem das emissões gerais a nível da 
Comunidade em todo o período de 2005 a 
2007 geradas por essas instalações, como 
uma proporção da quantidade total anual a 
nível comunitário das licenças de emissão. 
Posteriormente, a atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito deverá diminuir 
anualmente em quantidades iguais, 
resultando na eliminação total de licenças 
de emissão a título gratuito em 2020. 
Enquanto não for celebrado um acordo 
internacional, que criará condições 
equitativas de concorrência a nível dos 
sectores do comércio de emissões da UE, 
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a Comissão deverá avaliar os sectores 
desproporcionadamente em desvantagem 
em resultado da venda em leilão, os quais 
poderão ficar isentos do sistema.

Or. en

Justificação

Alguns sectores encontrar-se-ão desproporcionadamente em desvantagem nos leilões (por 
exemplo, os sectores com utilização intensiva de energia). Poderia abrir-se uma excepção 
para esses sectores.

Alteração 137
Johannes Blokland

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

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Na ausência de um acordo 
internacional, é necessário prever um 
sistema diferente para os sectores que 
enfrentam um verdadeiro risco de fuga de 
carbono. A fim de poderem fazer face a 
esse risco, esses sectores expostos 
deveriam receber licenças de emissões a 
título gratuito até 80% da média das suas 
emissões de 2005 a 2007.

Or. en

Justificação

Caso não seja celebrado um acordo internacional, permanece a preocupação quanto ao risco 
de fuga de carbono. Não é tarefa fácil demonstrar a gravidade deste risco, contudo, como 
forma de precaução, pretende-se autorizar a atribuição de licenças a título gratuito 
(baseadas em parâmetros de referência) para os sectores expostos. Caso seja concluído um 
acordo internacional geral sobre alterações climáticas, o risco de fuga de carbono inerente à 
venda em leilão de licenças de emissão será reduzido. Por conseguinte, a venda integral em 
leilão deverá tornar-se o método de atribuição uma vez concluído esse acordo.
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Alteração 138
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de 
reduzir ao mínimo as distorções da 
concorrência na Comunidade. Essas 
regras deverão tomar em consideração as 
tecnologias mais eficientes em termos 
energéticos e de gases com efeito de 
estufa, substitutos, processos de produção 
alternativos, utilização da biomassa, das 
energias renováveis e da captura e 
armazenamento de gases com efeito de 
estufa. Essas regras não deverão dar 
incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-
se aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças 
transitórias a título gratuito. A fim de 
evitar qualquer distorção da concorrência 
no mercado interno, não deverão ser 
atribuídas licenças de emissão a título 
gratuito no que diz respeito à produção de 
electricidade por novos operadores. As 
licenças de emissão que, em 2020, se 
mantenham em reserva para os novos 
operadores deverão ser levadas a leilão.

Suprimido

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 mais 
eficazmente os melhores desempenhos. A fuga de carbono e a concorrência desleal para a 
produção europeia proveniente de países que não aderiram a um acordo internacional 
abrangente sobre as alterações climáticas devem ser neutralizadas pelo pedido de 
importação de licença.

Alteração 139
Jens Holm

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de 
reduzir ao mínimo as distorções da 
concorrência na Comunidade. Essas 
regras deverão tomar em consideração as 
tecnologias mais eficientes em termos 
energéticos e de gases com efeito de 
estufa, substitutos, processos de produção 
alternativos, utilização da biomassa, das 
energias renováveis e da captura e 
armazenamento de gases com efeito de 
estufa. Essas regras não deverão dar 
incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-
se aos novos operadores que realizem 

Suprimido
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actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças 
transitórias a título gratuito. A fim de 
evitar qualquer distorção da concorrência 
no mercado interno, não deverão ser 
atribuídas licenças de emissão a título 
gratuito no que diz respeito à produção de 
electricidade por novos operadores. As 
licenças de emissão que, em 2020, se 
mantenham em reserva para os novos 
operadores deverão ser levadas a leilão.

Or. en

Justificação

Alteração decorrente da modificação dos considerandos 16 e 17.

Alteração 140
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 

(18) Deverá ser prevista a atribuição de 
licenças de emissão a título gratuito a 
instalações em sectores expostos mediante 
regras harmonizadas a nível da 
Comunidade (parâmetros de referência), a 
fim de reduzir ao mínimo as distorções da 
concorrência na Comunidade. Essas regras 
deverão tomar em consideração as 
tecnologias mais eficientes em termos 
energéticos e de gases com efeito de estufa, 
substitutos, processos de produção 
alternativos, utilização da biomassa, das 
energias renováveis e da captura e 
armazenamento de gases com efeito de 
estufa. Essas regras não deverão dar 
incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
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a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

Or. en

Justificação

A utilização de parâmetros de referência apenas é relevante para os sectores expostos, uma 
vez que só estas instalações recebem atribuições a título gratuito, descritas na alteração do 
autor do considerando 17-A (novo).

Alteração 141
Irena Belohorská

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, o potencial técnico 
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de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser
levadas a leilão.

para reduzir as emissões, substitutos, 
processos de produção alternativos, 
utilização da biomassa, das energias 
renováveis e da captura e armazenamento 
de gases com efeito de estufa. Não 
obstante a disponibilidade de fornos 
eléctricos de arco como processo de 
produção alternativo, as regras 
harmonizadas devem ter igualmente em 
conta as emissões provocadas pela 
utilização de efluentes gasosos de 
combustíveis, nos casos em que não é 
possível evitar a produção destes efluentes 
gasosos em qualquer processo integrado 
de produção de aço baseado em minério, 
em especial no processo de produção em 
altos-fornos e garantir a atribuição a 
título gratuito de licenças ao processo de 
produção em que têm origem estes gases. 
Essas regras não deverão dar incentivos ao 
aumento das emissões e deverão assegurar 
que uma proporção crescente dessas 
licenças seja vendida em leilão. As 
atribuições devem ser fixadas antes do 
período de comércio de emissões, a fim de 
permitir o bom funcionamento do mercado. 
Deverão também ser evitadas distorções 
indevidas da concorrência nos mercados da 
electricidade e do fornecimento de 
aquecimento e refrigeração a instalações 
industriais, bem como entre as actividades 
industriais realizadas em instalações a 
cargo de um só operador e a produção em 
instalações subcontratadas. Estas regras 
deverão aplicar-se aos novos operadores 
que realizem actividades idênticas às das 
instalações existentes que recebem licenças 
transitórias a título gratuito. A fim de evitar 
qualquer distorção da concorrência no 
mercado interno, não deverão ser 
atribuídas licenças de emissão a título 
gratuito no que diz respeito à produção de 
electricidade por novos operadores. As 
licenças de emissão que, em 2020, se 
mantenham em reserva para os novos 
operadores deverão ser levadas a leilão. 

Or. en
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Justificação

A presente alteração baseia-se na alteração 5 do relator, contudo, no lugar de deixar a 
decisão sobre os gases residuais a cargo da Comissão, garante a atribuição de licenças a 
título gratuito a estes gases, a fim de incentivar de forma correcta a sua utilização 
sustentável. A alteração acrescenta, para além disso, um aspecto importante à abordagem 
relativa aos parâmetros de referência, assegurando que o potencial técnico de redução das 
emissões será tido em conta.

Alteração 142
Avril Doyle

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. As regras harmonizadas 
podem ter igualmente em conta as 
emissões provocadas pela utilização de 
efluentes gasosos de combustíveis, nos 
casos em que não é possível evitar a 
produção destes efluentes gasosos no 
processo de produção industrial; neste 
contexto, as regras podem prever a 
concessão de licenças a título gratuito a 
operadores de instalações em que se dá a 
combustão de gases residuais ou a 
operadores de instalações em que têm 
origem estes gases. Essas regras não 
deverão dar incentivos ao aumento das 
emissões e deverão assegurar que uma 
proporção crescente dessas licenças seja 
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distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

vendida em leilão. As atribuições devem 
ser fixadas antes do período de comércio 
de emissões, a fim de permitir o bom 
funcionamento do mercado. Deverão 
também ser evitadas distorções indevidas 
da concorrência nos mercados da 
electricidade e do fornecimento de 
aquecimento e refrigeração a instalações 
industriais, bem como entre as actividades 
industriais realizadas em instalações a 
cargo de um só operador e a produção em 
instalações subcontratadas. Estas regras 
deverão aplicar-se aos novos operadores 
que realizem actividades idênticas às das 
instalações existentes que recebem licenças 
transitórias a título gratuito. A fim de evitar 
qualquer distorção da concorrência no 
mercado interno, não deverão ser 
atribuídas licenças de emissão a título 
gratuito no que diz respeito à produção de 
electricidade por novos operadores. As 
licenças de emissão que, em 2020, se 
mantenham em reserva para os novos 
operadores deverão ser levadas a leilão.

Or. en

Alteração 143
Matthias Groote

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
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biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Não obstante a 
disponibilidade de fornos eléctricos de 
arco como processo de produção 
alternativo, as regras harmonizadas 
podem ter igualmente em conta as 
emissões provocadas pela utilização de 
efluentes gasosos de combustíveis 
emitidos por altos-fornos com injecção de 
oxigénio e por fornos de coque, nos casos 
em que não é possível evitar a produção 
destes efluentes gasosos no processo de 
produção de aço em altos-fornos e em 
fornos de coque; neste contexto, as regras 
podem prever a concessão de licenças a 
título gratuito para a utilização dos altos-
fornos e dos fornos de coque em que têm 
origem estes gases. Essas regras não 
deverão dar incentivos ao aumento das 
emissões e deverão assegurar que uma 
proporção crescente dessas licenças seja 
vendida em leilão. As atribuições devem 
ser fixadas antes do período de comércio 
de emissões, a fim de permitir o bom 
funcionamento do mercado. Deverão 
também ser evitadas distorções indevidas 
da concorrência nos mercados da 
electricidade e do fornecimento de calor a 
instalações industriais. Estas regras 
deverão aplicar-se aos novos operadores 
que realizem actividades idênticas às das 
instalações existentes que recebem licenças 
transitórias a título gratuito. A fim de evitar 
qualquer distorção da concorrência no 
mercado interno, não deverão ser 
atribuídas licenças de emissão a título 
gratuito no que diz respeito à produção de 
electricidade por novos operadores. As 
licenças de emissão que, em 2020, se 
mantenham em reserva para os novos 
operadores deverão ser levadas a leilão.

Or. en
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Justificação

Os efluentes gasosos de combustíveis emitidos por fornos de coque são um subproduto 
condicionado ao processo técnico da produção em fornos de coque e não podem ser evitados. 
Trata-se de emissões resultantes do processo que deveriam beneficiar de uma atribuição a 
título gratuito de licenças de emissão. 

Alteração 144
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias 
mais eficientes em termos energéticos e de 
gases com efeito de estufa, substitutos, 
processos de produção alternativos, 
utilização da biomassa, das energias 
renováveis e da captura e armazenamento 
de gases com efeito de estufa. Essas regras 
não deverão dar incentivos ao aumento das 
emissões e deverão assegurar que uma 
proporção crescente dessas licenças seja 
vendida em leilão. As atribuições devem 
ser fixadas antes do período de comércio 
de emissões, a fim de permitir o bom 
funcionamento do mercado. Deverão 
também ser evitadas distorções indevidas 
da concorrência nos mercados da 
electricidade e do fornecimento de calor a 
instalações industriais. Estas regras 
deverão aplicar-se aos novos operadores 
que realizem actividades idênticas às das 
instalações existentes que recebem licenças 
transitórias a título gratuito. A fim de evitar 

(18) Na ausência de um acordo 
internacional que estabeleça a igualdade 
de tratamento dos sectores afectados, 
deverá ser prevista a atribuição de licenças 
de emissão a título gratuito a instalações 
mediante regras harmonizadas a nível da 
Comunidade (parâmetros de referência 
sectoriais específicos), a fim de reduzir ao 
mínimo as distorções da concorrência na 
Comunidade. Essas regras deverão basear-
se nas técnicas e tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa e ter em conta o 
potencial técnico para reduzir as 
emissões, substitutos, processos de 
produção alternativos, utilização da 
biomassa e das energias renováveis. Essas 
regras não deverão dar incentivos ao 
aumento das emissões por unidade de 
produção. As atribuições devem ser 
fixadas antes do período de comércio de 
emissões, a fim de permitir o bom 
funcionamento do mercado. Deverão 
também ser evitadas distorções indevidas 
da concorrência nos mercados da 
electricidade e do fornecimento de calor a 
instalações industriais. Estas regras 
deverão aplicar-se aos novos operadores 
que realizem actividades idênticas às das 
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qualquer distorção da concorrência no 
mercado interno, não deverão ser 
atribuídas licenças de emissão a título 
gratuito no que diz respeito à produção de 
electricidade por novos operadores. As 
licenças de emissão que, em 2020, se 
mantenham em reserva para os novos 
operadores deverão ser levadas a leilão.

instalações existentes que recebem licenças 
transitórias a título gratuito. A fim de evitar 
qualquer distorção da concorrência no 
mercado interno, não deverão ser 
atribuídas licenças de emissão a título 
gratuito no que diz respeito à produção de 
electricidade por novos operadores. As 
licenças de emissão que, em 2020, se 
mantenham em reserva para os novos 
operadores deverão ser levadas a leilão. Na 
definição dos princípios para o 
estabelecimento de parâmetros de 
referência em sectores individuais, a 
Comissão consultará os sectores em 
questão.

Or. en

Justificação

A alteração defende a introdução de “parâmetros de referência harmonizados” pelo relator. 
Para reforçar esta abordagem, é necessário clarificar alguns pontos:

- As técnicas mais eficientes (“tecnologia de ponta”) devem constituir a base dos 
parâmetros de referência; 

- O “potencial técnico” constitui um critério essencial, tal como previsto actualmente 
no anexo III, n.º 3, da actual directiva (por exemplo, tomada em consideração das 
emissões relacionadas com o processo);

- A concepção dos parâmetros de referência não depende da CAC;

- Deve ser evitado o aumento das emissões por unidade de produção, permitindo 
simultaneamente o crescimento;

- Os sectores em causa devem ser consultados.
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Alteração 145
Nicodim Bulzesc

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de 
reduzir ao mínimo as distorções da 
concorrência na Comunidade. Essas regras 
deverão tomar em consideração as 
tecnologias mais eficientes em termos 
energéticos e de gases com efeito de estufa, 
substitutos, processos de produção 
alternativos, utilização da biomassa, das 
energias renováveis e da captura e 
armazenamento de gases com efeito de 
estufa. Essas regras não deverão dar 
incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade, 
como o estabelecimento de parâmetros de 
referência sectoriais, mas sem se limitar a 
estes últimos, a fim de reduzir ao mínimo 
as distorções da concorrência na 
Comunidade. Essas regras deverão 
estabelecer claramente os processos de 
estabelecimento dos parâmetros de 
referência sectoriais, se necessário 
tomando em consideração as tecnologias 
mais eficientes em termos energéticos e de 
gases com efeito de estufa, substitutos, 
processos de produção alternativos, 
utilização da biomassa, das energias 
renováveis e da captura e armazenamento 
de gases com efeito de estufa. Essas regras 
não deverão dar incentivos ao aumento das 
emissões. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
também aos novos operadores que 
realizem actividades idênticas às das 
instalações existentes que recebem licenças 
transitórias a título gratuito. A fim de evitar 
qualquer distorção da concorrência no 
mercado interno, não deverão ser 
atribuídas licenças de emissão a título 
gratuito no que diz respeito à produção de 
electricidade por novos operadores. As 
licenças de emissão que, em 2020, se 
mantenham em reserva para os novos 
operadores deverão ser levadas a leilão. Na 
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definição dos princípios para o 
estabelecimento de parâmetros de 
referência em sectores individuais, a 
Comissão consultará os sectores em 
questão.

Or. en

Justificação

Os princípios para o estabelecimento de parâmetros de referência deverão ser acordados 
com os sectores em questão e reflectir as emissões actuais e as opções técnicas para a 
redução de emissões em cada sector. As técnicas constantes das notas BREF podem ser 
documentos de referência importantes para este processo.

Alteração 146
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Peter 
Liese, Miroslav Ouzký, Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Miroslav 
Mikolášik, Alojz Peterle, Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
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mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais, bem como entre as actividades 
industriais realizadas em instalações a 
cargo de um só operador e a produção em 
instalações subcontratadas. Estas regras 
deverão aplicar-se aos novos operadores 
que realizem actividades idênticas às das 
instalações existentes que recebem licenças 
transitórias a título gratuito. A fim de evitar 
qualquer distorção da concorrência no 
mercado interno, não deverão ser 
atribuídas licenças de emissão a título 
gratuito no que diz respeito à produção de 
electricidade por novos operadores, o que 
não é o caso da electricidade produzida a 
partir da utilização de gases residuais 
inevitáveis e outros resíduos e da 
electricidade produzida no âmbito do 
consumo de calor industrial, para 
consumo próprio dos operadores das 
instalações. As licenças de emissão que, 
em 2020, se mantenham em reserva para os 
novos operadores deverão ser levadas a 
leilão. 

Or. en

Justificação

A primeira parte da presente alteração é semelhante à alteração 5 do relator. A produção 
subcontratada de gases industriais poderá ser mais eficiente em termos energéticos. Por 
conseguinte, não deverá ocorrer distorções da concorrência. O CO2 gerado pela utilização 
de gases residuais está indissociavelmente associado às instalações que produzem esses 
gases. Os leilões sobrecarregariam excessivamente estas instalações e desencorajariam a 
utilização eficiente dos gases residuais. 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.
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Alteração 147
Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Não obstante os critérios 
específicos em favor de ramos da 
indústria individuais, essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos e
processos de produção alternativos 
geralmente utilizados, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e o seu 
potencial, incluindo o potencial técnico de 
limitação das emissões. Essas regras não 
deverão dar incentivos à redução concreta
das emissões. As atribuições devem ser 
fixadas com base em marcos de 
referência, a fim de permitir o bom 
funcionamento do mercado. Deverão 
também ser evitadas distorções indevidas 
da concorrência nos mercados da 
electricidade e do fornecimento de calor a 
instalações industriais. Estas regras 
deverão aplicar-se de igual forma aos 
novos operadores que realizem actividades 
idênticas às das instalações existentes que 
recebem licenças transitórias a título 
gratuito. A fim de evitar qualquer distorção 
da concorrência no mercado interno, não 
deverão ser atribuídas licenças de emissão 
a título gratuito no que diz respeito à 
produção de electricidade por novos 
operadores. As licenças de emissão que, 
em 2020, se mantenham em reserva para os 
novos operadores deverão ser levadas a 
leilão. Para fixar os princípios de 
determinação dos marcos de referência 
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em sectores específicos a Comissão 
efectuará consultas com os sectores 
interessados.

Or. pl

Justificação

A alteração realça a utilização de marcos de referência e a importância das questões 
seguintes: uma concepção harmonizada da determinação dos marcos de referência com a 
possibilidade de tomar em consideração factores específicos para um determinado sector, um 
maior estímulo à melhoria dos resultados e a consulta dos ramos interessados. Os métodos 
de produção alternativos só podem ser considerados como marcos de referência se forem 
geralmente utilizados. A referência ao potencial mencionado no Anexo III da directiva 
existente é mantida, a fim de explicar o carácter tecnológico destes marcos de referência.

Alteração 148
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Não obstante os critérios 
específicos em favor de ramos da 
indústria individuais, essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos e
processos de produção alternativos 
geralmente utilizados, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e o seu 
potencial, incluindo o potencial técnico de 
limitação das emissões. Essas regras não 
deverão dar incentivos à redução concreta
das emissões. As atribuições devem ser 
fixadas com base em marcos de 
referência, a fim de permitir o bom 
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distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

funcionamento do mercado. Deverão 
também ser evitadas distorções indevidas 
da concorrência nos mercados da 
electricidade e do fornecimento de calor a 
instalações industriais. Estas regras 
deverão aplicar-se de igual forma aos 
novos operadores que realizem actividades 
idênticas às das instalações existentes que 
recebem licenças transitórias a título 
gratuito. A fim de evitar qualquer distorção 
da concorrência no mercado interno, não 
deverão ser atribuídas licenças de emissão 
a título gratuito no que diz respeito à 
produção de electricidade por novos 
operadores. As licenças de emissão que, 
em 2020, se mantenham em reserva para os 
novos operadores deverão ser levadas a 
leilão. Para fixar os princípios de 
determinação dos marcos de referência 
em sectores específicos a Comissão 
efectuará consultas com os sectores 
interessados.

Or. pl

Justificação

A alteração realça a utilização de marcos de referência e a importância das questões 
seguintes: uma concepção harmonizada da determinação dos marcos de referência com a 
possibilidade de tomar em consideração factores específicos para um determinado sector, um 
maior estímulo à melhoria dos resultados e a consulta dos ramos interessados. Os métodos 
de produção alternativos só podem ser considerados como marcos de referência se forem 
geralmente utilizados. A referência ao potencial mencionado no Anexo III da directiva 
existente é mantida, a fim de explicar o carácter tecnológico destes marcos de referência.

Alteração 149
Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
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gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões,
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. No que respeita à 
produção de calor, o RCLE deve 
assegurar a igualdade de tratamento de 
todos os produtores de calor e tomar em 
consideração a sua universalidade e 
dependência das condições 
meteorológicas. Também é necessário 
tomar em consideração - tendo em vista a 
protecção ambiental - se é possível a 
transferência da produção de instalações 
não abrangidas pelo sistema para outras 
instalações e também - para evitar 
distorções da concorrência - impedir a 
transferência da produção para 
instalações não abrangidas pelo sistema.
Essas regras não deverão dar incentivos ao 
aumento das emissões e deverão assegurar 
que uma proporção crescente dessas 
licenças seja vendida em leilão. As 
atribuições devem ser fixadas antes do 
período de comércio de emissões, a fim de 
permitir o bom funcionamento do mercado. 
Deverão também ser evitadas distorções 
indevidas da concorrência nos mercados da 
electricidade e do fornecimento de calor a 
instalações industriais. Estas regras 
deverão aplicar-se aos novos operadores 
que realizem actividades idênticas às das 
instalações existentes que recebem licenças 
transitórias a título gratuito. A fim de evitar 
qualquer distorção da concorrência no 
mercado interno, não deverão ser 
atribuídas licenças de emissão a título 
gratuito no que diz respeito à produção de 
electricidade por novos operadores. As 
licenças de emissão que, em 2020, se 
mantenham em reserva para os novos 
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operadores deverão ser levadas a leilão.

Or. pl

Justificação

Para os grandes produtores de calor que trabalham para responder às necessidades dos 
sistemas de aquecimento urbano, a necessidade de suportar os custos de serviço do RCLE -
incluindo as despesas de aquisição de quotas, que devem reflectir no preço do calor que 
cobram aos clientes - representa uma grave distorção da concorrência. Isto cria o risco sério 
de transferência da produção para instalações mais pequenas, geralmente menos eficazes e 
não vigiadas, ou seja, um risco de "fuga" de emissões de CO2 para fora do sistema e, afinas 
de contas, um aumento efectivo destas emissões.

Alteração 150
Karl-Heinz Florenz, Cristina Gutiérrez-Cortines, Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis, de 
fontes de energia limpas como o 
hidrogénio e da captura e armazenamento 
de gases com efeito de estufa. Essas regras 
não deverão dar incentivos ao aumento das 
emissões e deverão assegurar que uma 
proporção crescente dessas licenças seja 
vendida em leilão. As atribuições devem 
ser fixadas antes do período de comércio 
de emissões, a fim de permitir o bom 
funcionamento do mercado. Deverão 
também ser evitadas distorções indevidas 
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fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

da concorrência nos mercados da 
electricidade, do fornecimento de calor e 
gases industriais a instalações industriais. 
Estas regras deverão aplicar-se aos novos 
operadores que realizem actividades 
idênticas às das instalações existentes que 
recebem licenças transitórias a título 
gratuito. A fim de evitar qualquer distorção 
da concorrência no mercado interno, não 
deverão ser atribuídas licenças de emissão 
a título gratuito no que diz respeito à 
produção de electricidade por novos 
operadores. As licenças de emissão que, 
em 2020, se mantenham em reserva para os 
novos operadores deverão ser levadas a 
leilão.

Or. en

Justificação

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

Alteração 151
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, incluindo 
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de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

combinações de calor e electricidade, 
substitutos, processos de produção 
alternativos, utilização da biomassa, das 
energias renováveis e da captura e 
armazenamento de gases com efeito de 
estufa. Essas regras não deverão dar 
incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento da CAE constitui um objectivo declarado da UE. Conjuntamente com 
outras tecnologias aqui referidas, as regras de atribuição de licenças deverão assegurar que 
o comércio de emissões favorece o desenvolvimento de tecnologias que têm o maior potencial 
de redução de CO2, nomeadamente as CAE.  A presente alteração visa a coerência com 
outras disposições da proposta que tratam das CAE.
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Alteração 152
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor e de gases 
industriais a instalações industriais. Estas 
regras deverão aplicar-se aos novos 
operadores que realizem actividades 
idênticas às das instalações existentes que 
recebem licenças transitórias a título 
gratuito. A fim de evitar qualquer distorção 
da concorrência no mercado interno, não 
deverão ser atribuídas licenças de emissão 
a título gratuito no que diz respeito à 
produção de electricidade por novos 
operadores. As licenças de emissão que, 
em 2020, se mantenham em reserva para os 
novos operadores deverão ser levadas a 
leilão.

Or. fr
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Justificação

Considera-se necessário abranger a totalidade das utilizações.

Alteração 153
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores, com excepção da 
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que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

produção de electricidade a partir de 
gases residuais decorrentes do processo de 
produção. As licenças de emissão que, em 
2020, se mantenham em reserva para os 
novos operadores deverão ser levadas a 
leilão.

Or. pl

Justificação

Os gases residuais decorrentes do processo de produção têm de ser usados imediatamente 
após a sua geração. Para assegurar a rentabilidade da sua recuperação é imperativo 
permitir a máxima flexibilidade da sua utilização. A aplicação dos gases residuais 
decorrentes do processo de produção com vista à produção de electricidade contribui para a 
protecção recursos e a redução das emissões de CO2. A electricidade produzida nestas 
condições específicas não deve ser subordinada a leilão.

Alteração 154
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Sem prejuízo dos critérios 
sectoriais específicos, essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos geralmente 
aplicáveis, utilização da biomassa, das 
energias renováveis e outros potenciais, 
como o potencial técnico destinado à 
redução de emissões. Essas regras deverão 
dar incentivos tendo em vista a redução de 
emissões específicas. As atribuições 
baseadas nos parâmetros de referência 
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a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

devem ser fixadas a fim de permitir o bom 
funcionamento do mercado. Deverão 
também ser evitadas distorções indevidas 
da concorrência nos mercados da 
electricidade e do fornecimento de calor a 
instalações industriais. Estas regras 
deverão aplicar-se aos novos operadores 
que realizem actividades idênticas às das 
instalações existentes que recebem licenças 
transitórias a título gratuito. A fim de evitar 
qualquer distorção da concorrência no 
mercado interno, não deverão ser 
atribuídas licenças de emissão a título 
gratuito no que diz respeito à produção de 
electricidade por novos operadores, com 
excepção da electricidade produzida a 
partir de gases residuais resultantes de 
processos industriais. As licenças de 
emissão que, em 2020, se mantenham em 
reserva para os novos operadores deverão 
ser levadas a leilão.

Or. en

Justificação

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

Alteração 155
Evangelia Tzampazi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE409.584v01-00 32/104 AM\733252PT.doc

PT

(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Deverão igualmente ter 
em consideração a melhoria gradual da 
eficiência em termos de emissões de CO2 
em consequência da evolução da 
tecnologia e da passagem do tempo. Essas 
regras não deverão dar incentivos ao 
aumento das emissões e deverão assegurar 
que uma proporção crescente dessas 
licenças seja vendida em leilão. As 
atribuições devem ser fixadas antes do 
período de comércio de emissões, a fim de 
permitir o bom funcionamento do mercado. 
Deverão também ser evitadas distorções 
indevidas da concorrência nos mercados da 
electricidade e do fornecimento de calor a 
instalações industriais. Estas regras 
deverão aplicar-se aos novos operadores 
que realizem actividades idênticas às das 
instalações existentes que recebem licenças 
transitórias a título gratuito. A fim de evitar 
qualquer distorção da concorrência no 
mercado interno, não deverão ser 
atribuídas licenças de emissão a título 
gratuito no que diz respeito à produção de 
electricidade por novos operadores. As 
licenças de emissão que, em 2020, se 
mantenham em reserva para os novos 
operadores deverão ser levadas a leilão.

Or. el

Justificação

As tecnologias mudam e melhoram ao longo do tempo, por essa razão os indicadores devem 
contemplar esta evolução.
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Alteração 156
Peter Liese

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão. 

(18) Enquanto não existir um acordo 
internacional que garanta a igualdade de 
tratamento dos sectores visados, deverá 
ser prevista a atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito a instalações 
mediante regras harmonizadas a nível da 
Comunidade (parâmetros de referência), a 
fim de reduzir ao mínimo as distorções da 
concorrência na Comunidade. Essas regras 
deverão tomar em consideração as 
tecnologias mais eficientes em termos 
energéticos e de gases com efeito de estufa, 
substitutos, processos de produção 
alternativos, utilização da biomassa, das 
energias renováveis e da captura e 
armazenamento de gases com efeito de 
estufa. Essas regras não deverão dar 
incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão. 
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Or. de

Justificação

A presente alteração tem por intuito explicitar que o adjectivo "transitória" se refere a um 
acordo internacional que estabeleça uma situação de equidade em termos de  concorrência
(com o objectivo de evitar a denominada "fuga de carbono").

Alteração 157
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 

(18) Deverá ser prevista a atribuição
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração o nível de 
florestação e as tecnologias (MTD) mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
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interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

Or. pl

Justificação

A forma mais importante e mais natural de combate às alterações climáticas é a florestação, 
bem como a implantação de prados para a captura de carbono. A utilização das melhores 
técnicas disponíveis (MTD) é a chave para a redução das emissões de gases com efeito de 
estufa.

Alteração 158
Péter Olajos

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa. Essas regras não deverão 
dar incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 

(18) Deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
(parâmetros de referência), a fim de reduzir 
ao mínimo as distorções da concorrência 
na Comunidade. Essas regras deverão 
tomar em consideração as tecnologias mais 
eficientes em termos energéticos e de gases 
com efeito de estufa, incluindo 
combinações de calor e electricidade, 
substitutos, processos de produção 
alternativos, utilização da biomassa, das 
energias renováveis e da captura e 
armazenamento de gases com efeito de 
estufa. Essas regras não deverão dar 
incentivos ao aumento das emissões e 
deverão assegurar que uma proporção 
crescente dessas licenças seja vendida em 
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a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

leilão. As atribuições devem ser fixadas 
antes do período de comércio de emissões, 
a fim de permitir o bom funcionamento do 
mercado. Deverão também ser evitadas 
distorções indevidas da concorrência nos 
mercados da electricidade e do 
fornecimento de calor a instalações 
industriais. Estas regras deverão aplicar-se 
aos novos operadores que realizem 
actividades idênticas às das instalações 
existentes que recebem licenças transitórias 
a título gratuito. A fim de evitar qualquer 
distorção da concorrência no mercado 
interno, não deverão ser atribuídas licenças 
de emissão a título gratuito no que diz 
respeito à produção de electricidade por 
novos operadores. As licenças de emissão 
que, em 2020, se mantenham em reserva 
para os novos operadores deverão ser 
levadas a leilão.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento da CAE constitui um objectivo declarado da UE. Conjuntamente com 
outras tecnologias aqui referidas, as regras de atribuição de licenças deverão assegurar que 
o comércio de emissões favorece o desenvolvimento de tecnologias que têm o maior potencial 
de redução do CO2, nomeadamente as CAE.

Alteração 159
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura 
global a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 

(19) Caso outros países desenvolvidos e 
outros importantes emissores de gases com 
efeito de estufa não participem neste 
acordo internacional, poderá verificar-se 
um aumento das emissões de gases com 
efeito de estufa em países terceiros em que 
a indústria não estará sujeita a 
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países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade atribuirá licenças de 
emissão a título gratuito até 100% a 
sectores ou subsectores que satisfaçam os 
critérios relevantes. A definição desses 
sectores e subsectores e as medidas 
necessárias serão objecto de reavaliação, 
com vista a garantir que sejam tomadas as 
devidas medidas quando necessário e a 
evitar a sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

condicionalismos comparáveis em matéria 
de carbono ("fuga de carbono") e 
simultaneamente determinados sectores e 
subsectores com utilização intensiva de 
energia na Comunidade sujeitos à 
concorrência internacional poderão 
encontrar-se numa situação de 
desvantagem económica. Tal poderá 
comprometer a integridade ambiental e os 
benefícios das acções desenvolvidas pela 
Comunidade.

Or. pl

Justificação

O fenómeno descrito como "fuga de carbono" - que na realidade representa apenas a 
resposta saudável do mercado a disposições não adequadas à situação económica do 
mercado - irá ocorrer com toda a certeza e irá aprofundar os problemas económicos 
relacionados com os encargos financeiros e administrativos em crescimento rápido das 
economias dos Estados-Membros. Pelo contrário, uma repartição central das licenças de 
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emissão em apoio de sectores seleccionados constitui um mecanismo inadequado e 
prejudicial do ponto de vista da economia de mercado.

Alteração 160
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade atribuirá licenças de emissão 
a título gratuito até 100% a sectores ou 
subsectores que satisfaçam os critérios 
relevantes. A definição desses sectores e 
subsectores e as medidas necessárias 
serão objecto de reavaliação, com vista a 
garantir que sejam tomadas as devidas 
medidas quando necessário e a evitar a 
sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade adoptará igualmente o 
princípio da atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito a sectores ou 
subsectores que satisfaçam os critérios 
relevantes, com base em regras 
harmonizadas a nível da Comunidade.
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fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

Or. de

Justificação

A abordagem por parâmetros de referência com base na melhor tecnologia disponível 
constitui, também neste caso, a solução mais eficaz e menos onerosa.

Alteração 161
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
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situação de desvantagem económica. Tal
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade atribuirá licenças de 
emissão a título gratuito até 100% a 
sectores ou subsectores que satisfaçam os 
critérios relevantes. A definição desses 
sectores e subsectores e as medidas 
necessárias serão objecto de reavaliação, 
com vista a garantir que sejam tomadas as 
devidas medidas quando necessário e a 
evitar a sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

situação de desvantagem económica. Caso 
não tenha ainda sido alcançado um 
acordo internacional sobre as alterações 
climáticas que estabeleça reduções 
obrigatórias das emissões de gases com 
efeitos de estufa, comparáveis às da UE, 
em países que representem uma massa 
crítica da produção num sector abrangido 
pelo regime de comércio de licenças de 
emissão da UE ao qual não sejam 
atribuídas licenças a título gratuito, será 
necessário evitar que a ocorrência de 
emissões de gases com efeitos de estufa 
fora da Comunidade comprometa a acção 
da Comunidade possibilitando a "fuga de 
carbono". Para esse efeito, deveriam ser 
adoptadas e aplicadas disposições às 
importações de bens que, de outro modo, 
iriam neutralizar essa acção. Estas 
medidas deverão ter um efeito neutro. A 
fim de estar preparado para tal 
eventualidade susceptível de comprometer 
a integridade ambiental e os benefícios das 
acções desenvolvidas pela Comunidade, 
deverá ser restabelecida uma perequação 
de carbono efectiva, sob forma de 
requisito de atribuições de importação aos 
produtos energético-intensivos para a 
Comunidade. A definição desses sectores e 
subsectores e as medidas necessárias serão 
objecto de reavaliação, com vista a garantir 
que sejam tomadas as devidas medidas 
quando necessário e a evitar a 
sobrecompensação. Estas disposições 
deveriam aplicar exigências similares às 
aplicáveis às instalações no interior da 
UE que não recebem quotas gratuitas e se 
revelaram expostas a significativos riscos 
de fugas de carbono ou à concorrência 
internacional de países terceiros que não 
estão sujeitos a acções vinculativas e 
verificáveis para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa no contexto do 
quadro da política internacional para o 
clima depois de 2012.

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 mais 
eficazmente os melhores desempenhos.  A fuga de carbono e a concorrência desleal para a 
produção europeia proveniente de países que não aderiram a um acordo internacional 
abrangente sobre as alterações climáticas devem ser neutralizadas pelo pedido de 
importação de licença.

Alteração 162
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade.  Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade atribuirá licenças de 
emissão a título gratuito até 100% a 

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. A 
definição desses sectores e subsectores 
expostos será objecto de reavaliação, com 
vista a garantir que sejam tomadas as 
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sectores ou subsectores que satisfaçam os 
critérios relevantes. A definição desses 
sectores e subsectores e as medidas 
necessárias serão objecto de reavaliação, 
com vista a garantir que sejam tomadas as 
devidas medidas quando necessário e a 
evitar a sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

devidas medidas quando necessário e a 
evitar a sobrecompensação. Os sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que existe o risco de fuga de 
carbono e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
podem receber até 80% de atribuições a 
título gratuito para ter em conta o 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

Or. en

Justificação

É necessário rever as definições dos (sub)sectores que poderão concorrer às atribuições a 
título gratuito, no caso de não ser celebrado um acordo internacional, para evitar a 
sobrecompensação. Os sectores expostos com uma utilização intensiva de electricidade 
podem ser compensados através de atribuições a título gratuito pelo seu consumo de 
electricidade, para que os sectores com custos directos e os sectores com custos indirectos, 
em ambos os casos elevados, recebam um tratamento equitativo. Contudo, não receberão 
atribuições a título gratuito para todas as emissões indirectas, uma vez que os sectores 
também deveriam trabalhar no sentido da descarbonização. 

Alteração 163
Anders Wijkman

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali, tendo os 
países constantes do Anexo I, no âmbito 
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países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade atribuirá licenças de emissão 
a título gratuito até 100% a sectores ou
subsectores que satisfaçam os critérios 
relevantes. A definição desses sectores e
subsectores e as medidas necessárias serão 
objecto de reavaliação, com vista a garantir 
que sejam tomadas as devidas medidas 
quando necessário e a evitar a 
sobrecompensação. Nos sectores e
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

do Protocolo de Quioto, assinado o 
compromisso de reduzir as emissões dos 
gases com efeito de estufa numa margem
de 25 a 40% até 2020, em comparação 
com os valores de 1990. Para manter a 
liderança do grupo dos países constantes 
do Anexo I, a UE terá que reduzir as 
emissões de gases com efeitos de estufa ao 
limite superior desta margem. Caso outros 
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa 
provocadas por instalações menos 
eficientes em termos de carbono em países 
terceiros em que a indústria não estará 
sujeita a condicionalismos comparáveis em 
matéria de carbono ("fuga de carbono") e 
simultaneamente determinados sectores e 
subsectores com utilização intensiva de 
energia na Comunidade sujeitos à 
concorrência internacional poderão 
encontrar-se numa situação de 
desvantagem económica. Tal poderá 
comprometer a integridade ambiental e os 
benefícios das acções desenvolvidas pela 
Comunidade. Para evitar o risco de fuga de 
carbono, a Comissão deve apoiar a 
realização de acordos sectoriais globais e, 
quando tais acordos se revelarem 
impossíveis, a Comunidade atribuirá 
licenças de emissão a título gratuito até 
100% a subsectores ou instalações que 
satisfaçam os critérios relevantes. A 
definição desses subsectores e dessas 
instalações e as medidas necessárias serão 
objecto de reavaliação, com vista a garantir 
que sejam tomadas as devidas medidas 
quando necessário e a evitar a 
sobrecompensação. Nos subsectores e nas 
instalações em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o 
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consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

Or. en

Alteração 164
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade atribuirá licenças de emissão 
a título gratuito até 100% a sectores ou 
subsectores que satisfaçam os critérios 
relevantes. A definição desses sectores e 
subsectores e as medidas necessárias serão 
objecto de reavaliação, com vista a garantir 
que sejam tomadas as devidas medidas 

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Devido à 
probabilidade da perda duma quota de 
mercado significativa para instalações 
situadas fora da Comunidade não 
subordinadas a quaisquer medidas 
semelhantes visando a redução de 
emissões, deve ser aditada à directiva, 
como anexo, uma lista dos sectores 
industriais com um consumo intensivo de 
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quando necessário e a evitar a 
sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

energia expostos ao risco da "fuga de 
carbono". Além disso, a Comunidade 
continuará a atribuir todas as licenças de 
emissão a título gratuito a sectores ou 
subsectores que satisfaçam os critérios 
relevantes para a definição do risco de 
"fuga de carbono". A definição desses 
sectores e subsectores e as medidas 
necessárias serão objecto de reavaliação, 
com vista a garantir que sejam tomadas as 
devidas medidas quando necessário e a 
evitar a sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o 
consumo de electricidade.

Or. pl

Justificação

A lista dos sectores expostos ao risco da "fuga de carbono" assegura transparência e 
segurança jurídica. No caso de se identificar o risco da "fuga de carbono", a repartição terá 
como base marcos de referência e será gratuita para 100% das licenças de emissão 
repartidas com base nesses marcos de referência.

Alteração 165
Peter Liese

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 
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países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade atribuirá licenças de emissão 
a título gratuito até 100% a sectores ou 
subsectores que satisfaçam os critérios 
relevantes. A definição desses sectores e 
subsectores e as medidas necessárias serão 
objecto de reavaliação, com vista a garantir 
que sejam tomadas as devidas medidas 
quando necessário e a evitar a 
sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Tendo 
em conta a possibilidade de ocorrência de 
uma perda significativa de quota de 
mercado, em benefício de instalações 
situadas fora da Comunidade que não 
empreendem esforços similares para 
reduzir as emissões, será aditada em 
anexo à presente directiva uma lista de 
indústrias com utilização intensiva de 
energia que contribuem potencialmente 
para a "fuga de carbono". A Comunidade 
continuará a atribuir todas as licenças de 
emissão a título gratuito até 100% a 
sectores ou subsectores que satisfaçam os 
critérios relevantes em matéria de risco de 
"fuga de carbono". A definição desses 
sectores e subsectores e as medidas
necessárias serão objecto de reavaliação, 
com vista a garantir que sejam tomadas as 
devidas medidas quando necessário e a 
evitar a sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.
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Or. de

Justificação

A introdução de uma lista de sectores ameaçados pela "fuga de carbono" virá conferir maior 
clareza e um nível mais elevado de segurança jurídica. Se se verificar  a ameaça de "fuga de 
carbono", a atribuição de licenças deverá processar-se com base nos parâmetros de 
referência ("benchmarks"). Contudo, para que assim seja a atribuição de licenças de emissão 
a título gratuito deve ser de 100%.

Alteração 166
Vittorio Prodi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade atribuirá licenças de emissão 
a título gratuito até 100% a sectores ou 
subsectores que satisfaçam os critérios 

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Neste sentido, a 
Comunidade deverá promover, da forma 
mais intensiva possível e a um nível 
adequado, um novo acordo internacional 
sobre a redução das emissões baseado no 
princípio "uma pessoa, uma quota de 
emissões". Caso outros países 
desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
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relevantes. A definição desses sectores e 
subsectores e as medidas necessárias serão 
objecto de reavaliação, com vista a garantir 
que sejam tomadas as devidas medidas 
quando necessário e a evitar a 
sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade atribuirá licenças de emissão 
a título gratuito até 100% a sectores ou 
subsectores que satisfaçam os critérios 
relevantes. A definição desses sectores e 
subsectores e as medidas necessárias serão 
objecto de reavaliação, com vista a garantir 
que sejam tomadas as devidas medidas 
quando necessário e a evitar a 
sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

Or. en

Alteração 167
Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
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estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade atribuirá licenças de emissão 
a título gratuito até 100% a sectores ou 
subsectores que satisfaçam os critérios 
relevantes. A definição desses sectores e 
subsectores e as medidas necessárias serão 
objecto de reavaliação, com vista a garantir 
que sejam tomadas as devidas medidas 
quando necessário e a evitar a 
sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia, bem como 
partes de instalações que forneçam calor 
ou gases industriais detidas e/ou 
exploradas por terceiros, na Comunidade 
sujeitos à concorrência internacional 
poderão encontrar-se numa situação de 
desvantagem económica. Tal poderá 
comprometer a integridade ambiental e os 
benefícios das acções desenvolvidas pela 
Comunidade. Para evitar o risco de fuga de 
carbono, a Comunidade atribuirá licenças 
de emissão a título gratuito até 100% a 
sectores ou subsectores que satisfaçam os 
critérios relevantes. A definição desses 
sectores e subsectores e as medidas 
necessárias serão objecto de reavaliação, 
com vista a garantir que sejam tomadas as 
devidas medidas quando necessário e a 
evitar a sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

Or. en

Justificação

Devem evitar-se todas as distorções do mercado interno provocadas pela atribuição de 
licenças que impliquem deslocar a produção das indústrias especializadas na produção de 
gases industriais para os consumidores desses gases, aumentando assim as emissões de CO2. 
A interrupção dos actuais métodos de produção de gases industriais de uma forma eficiente 
do ponto de vista energético poderia ter um efeito perverso.
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Alteração 168
Nicodim Bulzesc

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade atribuirá licenças de emissão 
a título gratuito até 100% a sectores ou 
subsectores que satisfaçam os critérios 
relevantes. A definição desses sectores e 
subsectores e as medidas necessárias serão 
objecto de reavaliação, com vista a garantir 
que sejam tomadas as devidas medidas 
quando necessário e a evitar a 
sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono e de 
desvantagem económica, a Comunidade 
atribuirá licenças de emissão a título 
gratuito até 100% a sectores ou subsectores 
que satisfaçam os critérios relevantes. A 
definição desses sectores e subsectores e as 
medidas necessárias serão objecto de 
reavaliação, com vista a garantir que sejam 
tomadas as devidas medidas quando 
necessário e a evitar a sobrecompensação. 
Nos sectores e subsectores em que possa 
ser devidamente fundamentado que o risco 
de fuga de carbono não pode ser evitado de 
outra forma e em que a electricidade 
constitua uma percentagem elevada dos 
custos de produção e seja gerada de forma 
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as medidas a tomar podem ter em conta o 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

eficiente, as medidas a tomar podem ter em 
conta o consumo de electricidade no 
processo de produção, sem alterar a 
quantidade total das licenças de emissão.

Or. en

Justificação

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

Alteração 169
Jens Holm

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
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ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade atribuirá licenças de emissão 
a título gratuito até 100% a sectores ou 
subsectores que satisfaçam os critérios 
relevantes. A definição desses sectores e 
subsectores e as medidas necessárias serão 
objecto de reavaliação, com vista a garantir 
que sejam tomadas as devidas medidas 
quando necessário e a evitar a 
sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão. 

ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade adoptará as medidas 
adequadas relativamente a sectores ou 
subsectores que satisfaçam os critérios 
relevantes. A definição desses sectores e 
subsectores e as medidas necessárias serão 
objecto de reavaliação, com vista a garantir 
que sejam tomadas as devidas medidas 
quando necessário e a evitar a 
sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão. 

Or. en

Justificação

Não se afigura adequado atribuir 100 % de licenças de emissão a título gratuito aos sectores 
industriais com utilização intensiva de energia que se encontram entre os maiores produtores 
de gases com efeito de estufa. Estas indústrias devem pagar os custos ambientais das suas 
actividades de forma equivalente à das empresas de outros sectores, a fim de evitar 
distorções artificiais entre as actividades das empresas que usufruem de licenças gratuitas e 
das que delas não beneficiam. Os problemas da competitividade internacional podem ser 
resolvidos mediante outras medidas, como a introdução de ajustamentos fiscais fronteiriços 
ou a exigência de que as importações procedentes de países que não são signatários da 
UNFCCC sejam incluídas no regime de comércio de emissões.
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Alteração 170
Antonio De Blasio

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali1 no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade atribuirá licenças de emissão 
a título gratuito até 100% a sectores ou 
subsectores que satisfaçam os critérios 
relevantes. A definição desses sectores e 
subsectores e as medidas necessárias serão 
objecto de reavaliação, com vista a garantir 
que sejam tomadas as devidas medidas 
quando necessário e a evitar a 
sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali1 no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade atribuirá licenças de emissão 
a título gratuito até 100% a sectores ou 
subsectores que satisfaçam os critérios 
relevantes. A definição desses sectores e 
subsectores e as medidas necessárias serão 
objecto de reavaliação, com vista a 
garantir, por um lado, a previsibilidade e, 
por outro lado, que sejam tomadas as 
devidas medidas quando necessário e a 
evitar a sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 

                                               
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.
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forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

Or. hu

Alteração 171
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade atribuirá licenças de emissão 
a título gratuito até 100% a sectores ou 

(19) A Comunidade continuará a liderar a 
negociação de um acordo internacional 
ambicioso que permita atingir o objectivo 
de limitar o aumento da temperatura global 
a 2°C e sente-se encorajada com os 
progressos obtidos em Bali no sentido da 
realização deste objectivo. Caso outros 
países desenvolvidos e outros importantes 
emissores de gases com efeito de estufa 
não participem neste acordo internacional, 
poderá verificar-se um aumento das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países terceiros em que a indústria não 
estará sujeita a condicionalismos 
comparáveis em matéria de carbono ("fuga 
de carbono") e simultaneamente 
determinados sectores e subsectores com 
utilização intensiva de energia na 
Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade atribuirá licenças de emissão 
a título gratuito até 100% a sectores ou 
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subsectores que satisfaçam os critérios 
relevantes. A definição desses sectores e 
subsectores e as medidas necessárias serão 
objecto de reavaliação, com vista a 
garantir que sejam tomadas as devidas 
medidas quando necessário e a evitar a 
sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o 
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

subsectores que satisfaçam os critérios 
relevantes. A definição desses sectores e 
subsectores e as medidas necessárias serão 
objecto de avaliação antes de 30 de 
Dezembro de 2009, com vista a garantir 
que sejam tomadas as devidas medidas 
quando necessário e a evitar a 
sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono não pode ser evitado de outra 
forma e em que a electricidade constitua 
uma percentagem elevada dos custos de 
produção e seja gerada de forma eficiente, 
as medidas a tomar podem ter em conta o
consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

Or. en

Justificação

É importante que as indústrias saibam em tempo devido se estão sujeitas à venda em leilão 
ou não para que possam fazer os investimentos certos.

Alteração 172
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Os sectores terão que comprovar 
que preenchem os critérios de isenção 
antes de 30 de Junho de 2009 para que a 
Comissão possa proceder a uma avaliação 
em Dezembro de 2009.

Or. en

Justificação

É importante que as indústrias saibam em tempo devido se estão sujeitas à venda em leilão 
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ou não para que possam fazer os investimentos certos.

Alteração 173
Robert Goebbels

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho 
de 2011, o mais tardar, bem como a 
consultas com todos os parceiros sociais 
relevantes, e, em função do resultado das 
negociações internacionais, apresentar 
um relatório acompanhado das propostas 
adequadas. Neste contexto, a Comissão 
deverá identificar, até 30 de Junho de 
2010, os sectores ou subsectores 
industriais com utilização intensiva de 
energia susceptíveis de estarem sujeitos a 
fuga de carbono. A Comissão deverá 
basear a sua análise na avaliação da 
incapacidade para repercutir o custo das 
licenças de emissão necessárias no preço 
dos produtos sem uma perda significativa 
de quota de mercado em favor de 
instalações fora da Comunidade que não 
desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. As indústrias com 
utilização intensiva de energia que se 
determine estarem expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono poderão 
receber uma quantidade mais elevada de 
licenças de emissão a título gratuito ou 
poderá ser criado um sistema de 
perequação do carbono eficaz com vista a
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 
países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que 
não serão menos favoráveis que os 
aplicáveis a instalações na UE, por 
exemplo exigindo a devolução de licenças 

(20) A fim de garantir a eficácia do 
mercado europeu de comércio de licenças 
de emissão e de evitar que as restrições 
europeias conduzam a uma 
deslocalização da indústria para países 
com normas ambientais menos rigorosas 
– impedindo a diminuição das emissões 
mundiais –, importa, para os sectores e 
subsectores com uma utilização intensiva 
de energia e sujeitos à concorrência 
internacional, criar um sistema eficaz que 
permita colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade e as dos países 
terceiros, impondo, nomeadamente, aos 
importadores requisitos comparáveis aos
das instalações da União Europeia 
através da devolução de licenças de 
emissão. A aplicação deste mecanismo foi 
concebida apenas para os países que, na 
sequência do acordo internacional, não 
tenham, no caso dos países desenvolvidos, 
assumido compromissos comparáveis aos 
da União Europeia em termos de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
ou, no caso dos países emergentes, não 
tenham posto em prática novas acções 
adequadas, mensuráveis, comunicáveis e 
verificáveis, em conformidade com o 
roteiro adoptado aquando da Conferência 
de Bali. A comissão identificará os 
sectores que apresentam um risco de fuga 
de carbono com base em critérios muito 
precisos de modo a verificar que o risco 
de fuga de carbono é correctamente
calculado e a evitar todo o excesso de 
compensação. É necessário que o 
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de emissão. Qualquer medida tomada 
deverá estar em conformidade com os 
princípios da CQNUAC, em particular 
com o princípio de responsabilidades 
comuns, mas diferenciadas, e respectivas 
capacidades, tendo em conta a situação 
particular dos países menos 
desenvolvidos. Deverá também estar em 
conformidade com as obrigações 
internacionais da Comunidade, incluindo 
o Acordo da OMC.

mecanismo de ajustamento nas fronteiras 
seja compatível com as obrigações
internacionais da Comunidade, 
nomeadamente no que respeita à
Organização Mundial do Comércio.

Or. fr

Justificação

A União Europeia deve notificar os países que se recusam a assinar acordos internacionais 
que essa recusa terá consequências para os importadores dos seus produtos na Europa.

Alteração 174
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho de 
2011, o mais tardar, bem como a consultas 
com todos os parceiros sociais relevantes, 
e, em função do resultado das negociações 
internacionais, apresentar um relatório 
acompanhado das propostas adequadas. 
Neste contexto, a Comissão deverá 
identificar, até 30 de Junho de 2010, os 
sectores ou subsectores industriais com 
utilização intensiva de energia susceptíveis 
de estarem sujeitos a fuga de carbono. A 
Comissão deverá basear a sua análise na 
avaliação da incapacidade para repercutir o 
custo das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações fora da Comunidade que não 

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho de 
2011, o mais tardar, bem como a consultas 
com todos os parceiros sociais relevantes, 
e, em função do resultado das negociações 
internacionais, apresentar um relatório 
acompanhado das propostas adequadas. 
Neste contexto, a Comissão deverá 
identificar, até 30 de Junho de 2010, os 
sectores ou subsectores industriais com 
utilização intensiva de energia susceptíveis 
de estarem sujeitos a fuga de carbono. A 
Comissão deverá basear a sua análise na 
avaliação da incapacidade para repercutir o 
custo das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações fora da Comunidade que não 
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desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. As indústrias com 
utilização intensiva de energia que se 
determine estarem expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono poderão 
receber uma quantidade mais elevada de 
licenças de emissão a título gratuito ou 
poderá ser criado um sistema de 
perequação do carbono eficaz com vista a 
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 
países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que 
não serão menos favoráveis que os 
aplicáveis a instalações na UE, por 
exemplo exigindo a devolução de licenças 
de emissão. Qualquer medida tomada 
deverá estar em conformidade com os 
princípios da CQNUAC, em particular 
com o princípio de responsabilidades 
comuns, mas diferenciadas, e respectivas 
capacidades, tendo em conta a situação 
particular dos países menos 
desenvolvidos. Deverá também estar em 
conformidade com as obrigações 
internacionais da Comunidade, incluindo 
o Acordo da OMC.

desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões.

Or. en

Justificação

Os sectores com utilização intensiva de energia expostos a um risco de fuga de carbono 
foram já abordados na alteração do mesmo autor ao considerando 17-A (novo).

Alteração 175
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho 

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho 
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de 2011, o mais tardar, bem como a 
consultas com todos os parceiros sociais 
relevantes, e, em função do resultado das 
negociações internacionais, apresentar um 
relatório acompanhado das propostas 
adequadas. Neste contexto, a Comissão 
deverá identificar, até 30 de Junho de 
2010, os sectores ou subsectores industriais 
com utilização intensiva de energia 
susceptíveis de estarem sujeitos a fuga de 
carbono. A Comissão deverá basear a sua 
análise na avaliação da incapacidade para 
repercutir o custo das licenças de emissão 
necessárias no preço dos produtos sem uma 
perda significativa de quota de mercado em 
favor de instalações fora da Comunidade 
que não desenvolvam medidas 
comparáveis de redução das emissões. As 
indústrias com utilização intensiva de 
energia que se determine estarem 
expostas a um risco significativo de fuga 
de carbono poderão receber uma 
quantidade mais elevada de licenças de 
emissão a título gratuito ou poderá ser 
criado um sistema de perequação do 
carbono eficaz com vista a colocar em 
posição comparável as instalações da 
Comunidade com um risco significativo 
de fuga de carbono e as dos países 
terceiros. Esse sistema poderá aplicar 
requisitos aos importadores que não serão 
menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo 
a devolução de licenças de emissão. 
Qualquer medida tomada deverá estar em 
conformidade com os princípios da 
CQNUAC, em particular com o princípio 
de responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas, e respectivas capacidades, 
tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Deverá 
também estar em conformidade com as 
obrigações internacionais da 
Comunidade, incluindo o Acordo da 
OMC.

de 2010, o mais tardar, bem como a 
consultas com todos os parceiros sociais 
relevantes, e, em função do resultado das 
negociações internacionais, apresentar um 
relatório acompanhado das propostas 
adequadas. Neste contexto, a Comissão 
deverá identificar, até 30 de Junho de 
2009, os sectores ou subsectores industriais 
com utilização intensiva de energia 
susceptíveis de estarem sujeitos a fuga de 
carbono. A Comissão deverá basear a sua 
análise na avaliação da incapacidade para 
repercutir o custo das licenças de emissão 
necessárias no preço dos produtos sem uma 
perda significativa de quota de mercado em 
favor de instalações fora da Comunidade 
que não desenvolvam medidas 
comparáveis de redução das emissões.

Or. de
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Justificação

O risco de "fuga de carbono" é minimizado pela introdução de um modelo de parâmetros de 
referência. No entanto, não se entrevê a razão pela qual estes deverão ser estabelecidos só 
em meados de 2010, porquanto tal daria azo a uma mera dilação dos investimentos 
necessários. Para a Comissão, um ano deveria ser suficiente para adoptar uma decisão.

Alteração 176
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho de 
2011, o mais tardar, bem como a consultas 
com todos os parceiros sociais relevantes, 
e, em função do resultado das negociações 
internacionais, apresentar um relatório 
acompanhado das propostas adequadas. 
Neste contexto, a Comissão deverá 
identificar, até 30 de Junho de 2010, os 
sectores ou subsectores industriais com 
utilização intensiva de energia 
susceptíveis de estarem sujeitos a fuga de 
carbono. A Comissão deverá basear a sua 
análise na avaliação da incapacidade 
para repercutir o custo das licenças de 
emissão necessárias no preço dos 
produtos sem uma perda significativa de 
quota de mercado em favor de instalações 
fora da Comunidade que não 
desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. As indústrias com 
utilização intensiva de energia que se 
determine estarem expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono poderão 
receber uma quantidade mais elevada de
licenças de emissão a título gratuito ou 
poderá ser criado um sistema de 
perequação do carbono eficaz com vista a 
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 

(20) Por conseguinte, a Comissão 
procederá à revisão da situação até Junho 
de 2011, o mais tardar, bem como a 
consultas com todos os parceiros sociais 
relevantes, e, em função do resultado das 
negociações internacionais, apresentará
um relatório analítico avaliando a 
situação, com particular atenção para os 
sectores industriais com um consumo 
intensivo de energia expostos ao risco da 
"fuga de carbono". Este relatório deve ser
acompanhado das propostas adequadas que 
incluam a determinação da quota de
licenças de emissão a atribuir a título 
gratuito e um sistema de perequação eficaz 
com vista a colocar em posição comparável 
as instalações da Comunidade com um 
risco significativo de fuga de carbono e as 
dos países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que não 
serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo a 
devolução de licenças de emissão.
Qualquer medida tomada deverá estar em 
conformidade com os princípios da 
CQNUAC, em particular com o princípio 
de responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas, e respectivas capacidades, 
tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Deverá 
também estar em conformidade com as 
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países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que não 
serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo a 
devolução de licenças de emissão.
Qualquer medida tomada deverá estar em 
conformidade com os princípios da 
CQNUAC, em particular com o princípio 
de responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas, e respectivas capacidades, 
tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Deverá 
também estar em conformidade com as 
obrigações internacionais da Comunidade, 
incluindo o Acordo da OMC.

obrigações internacionais da Comunidade, 
incluindo o Acordo da OMC.

Or. pl

Justificação

A avaliação será feita em todos os sectores mas com particular realce para os sectores 
expostos. Clarifica que os sistemas de perequação de emissões são usados em complemento 
das medidas principais. Clarifica que esses sistemas de perequação podem ser usados 
também na exportação.

Alteração 177
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Anja Weisgerber, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Miroslav Mikolášik, Holger 
Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho de 
2011, o mais tardar, bem como a consultas 
com todos os parceiros sociais relevantes, 
e, em função do resultado das negociações 
internacionais, apresentar um relatório 
acompanhado das propostas adequadas.
Neste contexto, a Comissão deverá 
identificar, até 30 de Junho de 2010, os 
sectores ou subsectores industriais com 

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho de 
2011, o mais tardar, bem como a consultas 
com todos os parceiros sociais relevantes, 
e, em função do resultado das negociações 
internacionais, apresentar um relatório 
analítico em que avaliará a situação, 
tendo particularmente em conta os 
sectores com utilização intensiva de 
energia expostos a um significativo risco 
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utilização intensiva de energia 
susceptíveis de estarem sujeitos a fuga de 
carbono. A Comissão deverá basear a sua 
análise na avaliação da incapacidade 
para repercutir o custo das licenças de 
emissão necessárias no preço dos 
produtos sem uma perda significativa de 
quota de mercado em favor de instalações 
fora da Comunidade que não 
desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. As indústrias com 
utilização intensiva de energia que se 
determine estarem expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono poderão 
receber uma quantidade mais elevada de 
licenças de emissão a título gratuito ou 
poderá ser criado um sistema de 
perequação do carbono eficaz com vista a 
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 
países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que não 
serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo a 
devolução de licenças de emissão.
Qualquer medida tomada deverá estar em 
conformidade com os princípios da 
CQNUAC, em particular com o princípio
de responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas, e respectivas capacidades, 
tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Deverá 
também estar em conformidade com as 
obrigações internacionais da Comunidade, 
incluindo o Acordo da OMC.

de fuga de carbono. Esse relatório deverá 
ser acompanhado por quaisquer 
propostas apropriadas que poderão 
incluir o ajustamento da proporção das 
licenças gratuitas e, como medida 
complementar, um sistema de perequação 
eficaz do carbono com vista a colocar em 
posição comparável as instalações da 
Comunidade com um risco significativo de 
fuga de carbono e as dos países terceiros. 
Esse sistema poderá aplicar requisitos aos 
importadores que não serão menos 
favoráveis que os aplicáveis a instalações 
na UE, por exemplo exigindo a devolução 
de licenças de emissão. Qualquer medida 
tomada deverá estar em conformidade com 
os princípios da CQNUAC, em particular 
com o princípio de responsabilidades 
comuns, mas diferenciadas, e respectivas 
capacidades, tendo em conta a situação 
particular dos países menos desenvolvidos. 
Deverá também estar em conformidade 
com as obrigações internacionais da 
Comunidade, incluindo o Acordo da OMC.

Or. en

Justificação

Deve proceder-se à avaliação de todos os sectores, mas mais particularmente dos sectores 
expostos. Deve igualmente clarificar-se que os sistemas de perequação do carbono serão 
utilizados a par de outras medidas primárias. Devem também apresentar-se propostas para 
fazer face aos encargos crescentes, por exemplo, o aumento dos custos resultantes dos 
elevados preços da electricidade.
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Alteração 178
Anders Wijkman

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho de 
2011, o mais tardar, bem como a consultas 
com todos os parceiros sociais relevantes, 
e, em função do resultado das negociações 
internacionais, apresentar um relatório 
acompanhado das propostas adequadas. 
Neste contexto, a Comissão deverá 
identificar, até 30 de Junho de 2010, os 
sectores ou subsectores industriais com 
utilização intensiva de energia susceptíveis 
de estarem sujeitos a fuga de carbono. A 
Comissão deverá basear a sua análise na 
avaliação da incapacidade para repercutir o 
custo das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações fora da Comunidade que não 
desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. As indústrias com 
utilização intensiva de energia que se 
determine estarem expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono poderão 
receber uma quantidade mais elevada de 
licenças de emissão a título gratuito ou 
poderá ser criado um sistema de 
perequação do carbono eficaz com vista a 
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 
países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que não 
serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo a 
devolução de licenças de emissão. 
Qualquer medida tomada deverá estar em 
conformidade com os princípios da 
CQNUAC, em particular com o princípio 

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho de 
2010, o mais tardar, bem como a consultas 
com todos os parceiros sociais relevantes, 
e, em função do resultado das negociações 
internacionais, apresentar um relatório 
acompanhado das propostas adequadas. 
Neste contexto, a Comissão deverá 
identificar, ao mesmo tempo, os 
subsectores e as instalações industriais 
com utilização intensiva de energia 
susceptíveis de estarem sujeitos a fuga de 
carbono. A Comissão deverá basear a sua 
análise na avaliação da incapacidade para 
repercutir o custo crescente das licenças de 
emissão necessárias no preço dos produtos,
no âmbito apenas das disposições 
previstas na presente directiva, sem uma 
perda significativa de quota de mercado em 
favor de instalações fora da Comunidade 
que não desenvolvam medidas 
comparáveis de redução das emissões. As 
indústrias com utilização intensiva de 
energia que se determine estarem expostas 
a um risco significativo de fuga de carbono 
poderão receber uma quantidade mais 
elevada de licenças de emissão a título 
gratuito ou poderá ser criado um sistema de 
perequação do carbono eficaz com vista a 
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 
países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que não 
serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo a 
devolução de licenças de emissão. 
Qualquer medida tomada deverá estar em 
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de responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas, e respectivas capacidades, 
tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Deverá 
também estar em conformidade com as 
obrigações internacionais da Comunidade, 
incluindo o Acordo da OMC.

conformidade com os princípios da 
CQNUAC, em particular com o princípio 
de responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas, e respectivas capacidades, 
tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Deverá 
também estar em conformidade com as 
obrigações internacionais da Comunidade, 
incluindo o Acordo da OMC.

Or. en

Alteração 179
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho de 
2011, o mais tardar, bem como a consultas 
com todos os parceiros sociais relevantes, 
e, em função do resultado das negociações 
internacionais, apresentar um relatório 
acompanhado das propostas adequadas. 
Neste contexto, a Comissão deverá 
identificar, até 30 de Junho de 2010, os 
sectores ou subsectores industriais com 
utilização intensiva de energia susceptíveis 
de estarem sujeitos a fuga de carbono. A 
Comissão deverá basear a sua análise na 
avaliação da incapacidade para repercutir 
o custo das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações fora da Comunidade que não 
desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. As indústrias com 
utilização intensiva de energia que se 
determine estarem expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono poderão 
receber uma quantidade mais elevada de 
licenças de emissão a título gratuito ou 
poderá ser criado um sistema de 

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho de 
2010, o mais tardar, bem como a consultas 
com todos os parceiros sociais relevantes, 
e, em função do resultado das negociações 
internacionais, apresentar um relatório 
acompanhado das propostas adequadas. 
Neste contexto, a Comissão deverá 
identificar no próprio corpo da directiva
os sectores ou subsectores industriais com 
utilização intensiva de energia susceptíveis 
de estarem sujeitos a fuga de carbono. É 
essencial que esta lista possa ser 
completada de modo a que a totalidade 
dos sectores e subsectores industriais que 
apresentam este risco sejam identificados
até 30 de Junho de 2009. Esta lista pode 
ser revista ou completada posteriormente
a fim de tomar em conta – segundo os 
mesmos critérios - as consequências das 
evoluções do contexto mundial. A 
Comissão deverá basear a sua análise na 
avaliação da dificuldade para repercutir o 
custo das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
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perequação do carbono eficaz com vista a 
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 
países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que não 
serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo a 
devolução de licenças de emissão.
Qualquer medida tomada deverá estar em 
conformidade com os princípios da 
CQNUAC, em particular com o princípio 
de responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas, e respectivas capacidades, 
tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Deverá 
também estar em conformidade com as 
obrigações internacionais da Comunidade, 
incluindo o Acordo da OMC.

de instalações fora da Comunidade que não 
desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. As indústrias com 
utilização intensiva de energia que se 
determine estarem expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono poderão 
receber uma quantidade mais elevada de 
licenças de emissão a título gratuito ou
poderá ser criado um sistema de 
perequação do carbono eficaz com vista a 
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 
países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que não 
serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo a 
devolução de licenças de emissão.
Qualquer medida tomada deverá estar em 
conformidade com os princípios da 
CQNUAC, em particular com o princípio 
de responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas, e respectivas capacidades, 
tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Deverá 
também estar em conformidade com as 
obrigações internacionais da Comunidade, 
incluindo o Acordo da OMC. Os 
compromissos comparáveis entre países 
desenvolvidos e as contribuições dos 
países em desenvolvimento, 
nomeadamente, dos países em 
desenvolvimento mais avançados no 
plano económico, devem poder ser 
mensuráveis, verificáveis e comunicáveis.
Os métodos de medidas e de verificação 
devem ser reconhecidos à escala 
internacional.

Or. fr

Justificação

O acordo internacional deve ocorrer em Dezembro de 2009, pelo que convém não adiar para
2011 a reapreciação das disposições comunitárias. Para garantir os investimentos, é 
necessário determinar o mais rapidamente possível os sectores expostos ao risco de fuga de 
carbono. É necessário poder actualizar a lista, para ter em consideração todas as evoluções
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significativa a nível mundial em matéria de alterações climáticas. Em contrapartida, a 
actualização não poderá ser iniciada de uma forma unilateral à escala europeia, na ausência
de uma evolução internacional significativa.

Alteração 180
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho de 
2011, o mais tardar, bem como a consultas 
com todos os parceiros sociais relevantes, 
e, em função do resultado das negociações 
internacionais, apresentar um relatório 
acompanhado das propostas adequadas. 
Neste contexto, a Comissão deverá 
identificar, até 30 de Junho de 2010, os 
sectores ou subsectores industriais com 
utilização intensiva de energia susceptíveis 
de estarem sujeitos a fuga de carbono. A 
Comissão deverá basear a sua análise na 
avaliação da incapacidade para repercutir 
o custo das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações fora da Comunidade que não 
desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. As indústrias com 
utilização intensiva de energia que se 
determine estarem expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono poderão 
receber uma quantidade mais elevada de 
licenças de emissão a título gratuito ou 
poderá ser criado um sistema de 
perequação do carbono eficaz com vista a 
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 
países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que não 
serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo a 

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho de 
2010, o mais tardar, bem como a consultas 
com todos os parceiros sociais relevantes, 
e, em função do resultado das negociações 
internacionais, apresentar um relatório 
acompanhado das propostas adequadas. 
Neste contexto, a Comissão deverá no 
próprio corpo da directiva, até 30 de Junho 
de 2010, os sectores ou subsectores 
industriais com utilização intensiva de 
energia susceptíveis de estarem sujeitos a 
fuga de carbono. É essencial que esta lista
possa ser completada de modo a que a 
totalidade dos sectores e subsectores 
industriais que apresentam este risco 
sejam identificados até 30 de Junho de
2009. Esta lista pode ser revista ou 
completada posteriormente a fim de tomar 
em conta – segundo os mesmos critérios -
as consequências das evoluções do
contexto mundial. A Comissão deverá 
basear a sua análise na avaliação da 
dificuldade para repercutir o custo das 
licenças de emissão necessárias no preço 
dos produtos sem uma perda significativa 
de quota de mercado em favor de 
instalações fora da Comunidade que não 
desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. As indústrias com 
utilização intensiva de energia que se 
determine estarem expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono poderão 
receber uma quantidade mais elevada de 
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devolução de licenças de emissão.
Qualquer medida tomada deverá estar em 
conformidade com os princípios da 
CQNUAC, em particular com o princípio 
de responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas, e respectivas capacidades, 
tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Deverá 
também estar em conformidade com as 
obrigações internacionais da Comunidade, 
incluindo o Acordo da OMC.

licenças de emissão a título gratuito ou 
poderá ser criado um sistema de 
perequação do carbono eficaz com vista a 
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 
países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que não 
serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo a 
devolução de licenças de emissão.
Qualquer medida tomada deverá estar em 
conformidade com os princípios da 
CQNUAC, em particular com o princípio 
de responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas, e respectivas capacidades, 
tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Deverá 
também estar em conformidade com as 
obrigações internacionais da Comunidade, 
incluindo o Acordo da OMC.

Or. fr

Justificação

Para garantir os investimentos, é necessário determinar o mais rapidamente possível os 
sectores expostos ao risco de fuga de carbono. É, pois, necessário, poder retomar no corpo 
da directiva as conclusões dos trabalhos da DG Empresa sobre a identificação destes
sectores. A data de 30 de Junho de 2009 deve ser mantida para a lista completa.

Alteração 181
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho 
de 2011, o mais tardar, bem como a 
consultas com todos os parceiros sociais 
relevantes, e, em função do resultado das 
negociações internacionais, apresentar um 

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Janeiro 
de 2011, o mais tardar, bem como a 
consultas com todos os parceiros sociais 
relevantes, e, em função do resultado das 
negociações internacionais, apresentar um 
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relatório acompanhado das propostas 
adequadas. Neste contexto, a Comissão 
deverá identificar, até 30 de Junho de 2010, 
os sectores ou subsectores industriais com 
utilização intensiva de energia susceptíveis 
de estarem sujeitos a fuga de carbono. A 
Comissão deverá basear a sua análise na 
avaliação da incapacidade para repercutir o 
custo das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações fora da Comunidade que não 
desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. As indústrias com 
utilização intensiva de energia que se 
determine estarem expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono poderão 
receber uma quantidade mais elevada de 
licenças de emissão a título gratuito ou 
poderá ser criado um sistema de 
perequação do carbono eficaz com vista a 
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 
países terceiros. Esse sistema poderá
aplicar requisitos aos importadores que não 
serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo a
devolução de licenças de emissão.
Qualquer medida tomada deverá estar em 
conformidade com os princípios da 
CQNUAC, em particular com o princípio 
de responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas, e respectivas capacidades, 
tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Deverá 
também estar em conformidade com as 
obrigações internacionais da Comunidade, 
incluindo o Acordo da OMC.

relatório acompanhado das propostas 
adequadas. Neste contexto, a Comissão 
deverá identificar, até 30 de Junho de 2010, 
os sectores ou subsectores industriais com 
utilização intensiva de energia susceptíveis 
de estarem sujeitos a fuga de carbono. A 
Comissão deverá basear a sua análise na 
avaliação da incapacidade para repercutir o 
custo das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações fora da Comunidade que não 
desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. A obrigação de 
importar licenças de emissão deverá
aplicar requisitos aos importadores que não 
serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, em matéria de
devolução de licenças de emissão. O 
sistema deverá estar em conformidade com 
os princípios da CQNUAC, em particular 
com o princípio de responsabilidades 
comuns, mas diferenciadas, e respectivas 
capacidades, tendo em conta a situação 
particular dos países menos desenvolvidos. 
Deverá também estar em conformidade 
com as obrigações internacionais da 
Comunidade, incluindo o Acordo da OMC.

Or. en

Justificação

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

Alteração 182
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho de 
2011, o mais tardar, bem como a consultas 
com todos os parceiros sociais relevantes, 
e, em função do resultado das negociações 
internacionais, apresentar um relatório 
acompanhado das propostas adequadas. 
Neste contexto, a Comissão deverá 
identificar, até 30 de Junho de 2010, os 
sectores ou subsectores industriais com 
utilização intensiva de energia susceptíveis 
de estarem sujeitos a fuga de carbono. A 
Comissão deverá basear a sua análise na 
avaliação da incapacidade para repercutir o 
custo das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações fora da Comunidade que não 
desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. As indústrias com 
utilização intensiva de energia que se 
determine estarem expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono poderão 
receber uma quantidade mais elevada de 
licenças de emissão a título gratuito ou 
poderá ser criado um sistema de 
perequação do carbono eficaz com vista a 
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 
países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que não 

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho de 
2010, o mais tardar, bem como a consultas 
com todos os parceiros sociais relevantes, 
e, em função do resultado das negociações 
internacionais, apresentar um relatório 
acompanhado das propostas adequadas. 
Neste contexto, a Comissão deverá 
identificar, até 30 de Dezembro de 2009, os 
sectores ou subsectores industriais com 
utilização intensiva de energia susceptíveis 
de estarem sujeitos a fuga de carbono. A 
Comissão deverá basear a sua análise na 
avaliação da incapacidade para repercutir o 
custo das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações fora da Comunidade que não 
desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. As indústrias com 
utilização intensiva de energia que se 
determine estarem expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono poderão 
receber uma quantidade mais elevada de 
licenças de emissão a título gratuito ou 
poderá ser criado um sistema de 
perequação do carbono eficaz com vista a 
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 
países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que não 
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serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo a 
devolução de licenças de emissão. 
Qualquer medida tomada deverá estar em 
conformidade com os princípios da 
CQNUAC, em particular com o princípio 
de responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas, e respectivas capacidades, 
tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Deverá 
também estar em conformidade com as 
obrigações internacionais da Comunidade, 
incluindo o Acordo da OMC.

serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo a 
devolução de licenças de emissão ou 
aplicando uma tarifa no contexto da 
OMC sobre a importação de bens cuja 
produção tem um impacto negativo no 
clima. A Comissão deverá avaliar as 
potencialidades de tais medidas até Julho 
de 2009. Qualquer medida tomada deverá 
estar em conformidade com os princípios 
da CQNUAC, em particular com o 
princípio de responsabilidades comuns, 
mas diferenciadas, e respectivas 
capacidades, tendo em conta a situação 
particular dos países menos desenvolvidos. 
Deverá também estar em conformidade 
com as obrigações internacionais da 
Comunidade, incluindo o Acordo da OMC.

Or. en

Justificação

Para que os sectores industriais possam fazer os investimentos necessários para se 
adaptarem ao RCLE, convém que sejam informados com a maior brevidade possível sobre as 
consequências do RCLE para o seu sector.

Alteração 183
Antonio De Blasio

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho 
de 2011, o mais tardar, bem como a 
consultas com todos os parceiros sociais 
relevantes, e, em função do resultado das 
negociações internacionais, apresentar um 
relatório acompanhado das propostas 
adequadas. Neste contexto, a Comissão 
deverá identificar, até 30 de Junho de 
2010, os sectores ou subsectores industriais 

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até 
Setembro de 2009, o mais tardar, bem 
como a consultas com todos os parceiros 
sociais relevantes, e, em função do 
resultado das negociações internacionais, 
apresentar um relatório acompanhado das 
propostas adequadas. Neste contexto, a 
Comissão deverá identificar, até 30 de 
Setembro de 2009, os sectores ou 
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com utilização intensiva de energia 
susceptíveis de estarem sujeitos a fuga de 
carbono. A Comissão deverá basear a sua 
análise na avaliação da incapacidade para 
repercutir o custo das licenças de emissão 
necessárias no preço dos produtos sem uma 
perda significativa de quota de mercado em 
favor de instalações fora da Comunidade 
que não desenvolvam medidas 
comparáveis de redução das emissões. As 
indústrias com utilização intensiva de 
energia que se determine estarem expostas 
a um risco significativo de fuga de carbono 
poderão receber uma quantidade mais 
elevada de licenças de emissão a título 
gratuito ou poderá ser criado um sistema de 
perequação do carbono eficaz com vista a 
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 
países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que não 
serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo a 
devolução de licenças de emissão.
Qualquer medida tomada deverá estar em 
conformidade com os princípios da 
CQNUAC, em particular com o princípio 
de responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas, e respectivas capacidades, 
tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Deverá 
também estar em conformidade com as 
obrigações internacionais da Comunidade, 
incluindo o Acordo da OMC.

subsectores industriais com utilização 
intensiva de energia susceptíveis de 
estarem sujeitos a fuga de carbono. A 
Comissão deverá basear a sua análise na 
avaliação da incapacidade para repercutir o 
custo das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações fora da Comunidade que não 
desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. As indústrias com 
utilização intensiva de energia que se 
determine estarem expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono poderão 
receber uma quantidade mais elevada de 
licenças de emissão a título gratuito ou 
poderá ser criado um sistema de 
perequação do carbono eficaz com vista a 
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 
países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que não 
serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo a 
devolução de licenças de emissão.
Qualquer medida tomada deverá estar em 
conformidade com os princípios da 
CQNUAC, em particular com o princípio 
de responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas, e respectivas capacidades, 
tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Deverá 
também estar em conformidade com as 
obrigações internacionais da Comunidade, 
incluindo o Acordo da OMC.

Or. hu
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Alteração 184
Linda McAvan

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho de 
2011, o mais tardar, bem como a consultas 
com todos os parceiros sociais relevantes, 
e, em função do resultado das negociações 
internacionais, apresentar um relatório 
acompanhado das propostas adequadas. 
Neste contexto, a Comissão deverá 
identificar, até 30 de Junho de 2010, os 
sectores ou subsectores industriais com 
utilização intensiva de energia susceptíveis 
de estarem sujeitos a fuga de carbono. A 
Comissão deverá basear a sua análise na 
avaliação da incapacidade para repercutir o 
custo das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações fora da Comunidade que não 
desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. As indústrias com 
utilização intensiva de energia que se 
determine estarem expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono poderão 
receber uma quantidade mais elevada de 
licenças de emissão a título gratuito ou 
poderá ser criado um sistema de 
perequação do carbono eficaz com vista a 
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 
países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que não 
serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo a 
devolução de licenças de emissão.
Qualquer medida tomada deverá estar em 
conformidade com os princípios da 
CQNUAC, em particular com o princípio 
de responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas, e respectivas capacidades, 

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho de 
2010, o mais tardar, bem como a consultas 
com todos os parceiros sociais relevantes, 
e, em função do resultado das negociações 
internacionais, apresentar um relatório 
acompanhado das propostas adequadas. 
Neste contexto, a Comissão deverá 
identificar, até Setembro de 2009, os 
sectores ou subsectores industriais com 
utilização intensiva de energia susceptíveis 
de estarem sujeitos a fuga de carbono. A 
Comissão deverá basear a sua análise na 
avaliação da incapacidade para repercutir o 
custo das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações fora da Comunidade que não 
desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. As indústrias com 
utilização intensiva de energia que se 
determine estarem expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono poderão 
receber uma quantidade mais elevada de 
licenças de emissão a título gratuito ou 
poderá ser criado um sistema de 
perequação do carbono eficaz com vista a 
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 
países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que não 
serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo a 
devolução de licenças de emissão.
Qualquer medida tomada deverá estar em 
conformidade com os princípios da 
CQNUAC, em particular com o princípio 
de responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas, e respectivas capacidades, 
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tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Deverá 
também estar em conformidade com as 
obrigações internacionais da Comunidade, 
incluindo o Acordo da OMC.

tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Deverá 
também estar em conformidade com as 
obrigações internacionais da Comunidade, 
incluindo o Acordo da OMC.

Or. en

Alteração 185
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho de 
2011, o mais tardar, bem como a consultas 
com todos os parceiros sociais relevantes, 
e, em função do resultado das negociações 
internacionais, apresentar um relatório 
acompanhado das propostas adequadas. 
Neste contexto, a Comissão deverá 
identificar, até 30 de Junho de 2010, os 
sectores ou subsectores industriais com 
utilização intensiva de energia susceptíveis 
de estarem sujeitos a fuga de carbono. A 
Comissão deverá basear a sua análise na 
avaliação da incapacidade para repercutir o 
custo das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações fora da Comunidade que não 
desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. As indústrias com 
utilização intensiva de energia que se 
determine estarem expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono poderão 
receber uma quantidade mais elevada de 
licenças de emissão a título gratuito ou 
poderá ser criado um sistema de 
perequação do carbono eficaz com vista a 
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho de 
2011, o mais tardar, bem como a consultas 
com todos os parceiros sociais relevantes, 
e, em função do resultado das negociações 
internacionais, apresentar um relatório 
acompanhado das propostas adequadas. 
Neste contexto, a Comissão deverá 
identificar, até 30 de Junho de 2010, os 
sectores ou subsectores industriais com 
utilização intensiva de energia susceptíveis 
de estarem sujeitos a fuga de carbono. A 
Comissão deverá basear a sua análise na 
avaliação da incapacidade para repercutir o 
custo das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações fora da Comunidade que não 
desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. As indústrias com 
utilização intensiva de energia que se 
determine estarem expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono poderão 
receber uma quantidade mais elevada de 
licenças de emissão a título gratuito ou 
poderá ser criado um sistema de 
perequação do carbono eficaz com vista a 
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 



PE409.584v01-00 74/104 AM\733252PT.doc

PT

países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que não 
serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo a 
devolução de licenças de emissão.
Qualquer medida tomada deverá estar em 
conformidade com os princípios da 
CQNUAC, em particular com o princípio 
de responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas, e respectivas capacidades, 
tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Deverá
também estar em conformidade com as 
obrigações internacionais da Comunidade, 
incluindo o Acordo da OMC.

países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que não 
serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo a 
devolução de licenças de emissão.
Qualquer medida tomada deverá estar em 
conformidade com os princípios da 
CQNUAC, em particular com o princípio 
de responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas, e respectivas capacidades, 
tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Haverá 
igualmente que atender à questão da 
segurança das matérias-primas para a 
Comunidade Europeia, sobretudo das que 
escasseiam na óptica do abastecimento 
das empresas industriais da Europa. As 
matérias-primas constituem um 
importante factor para o bom 
desenvolvimento económico da 
Comunidade, pelo que assume a maior 
relevância dispor de segurança quanto ao 
respectivo abastecimento a longo prazo. 
As medidas deverão também estar em 
conformidade com as obrigações 
internacionais da Comunidade, incluindo o 
Acordo da OMC.

Or. de

Justificação

O acesso às matérias-primas é um factor que se tem vindo a tornar fundamental para o 
sucesso do desenvolvimento económico, razão pela qual assume grande relevo na Economia. 
O aumento massivo dos custos para alguns sectores, resultante da venda em hasta pública de 
licenças de emissão, dará azo a um estancamento da produção desses sectores e a um 
recrudescimento das aquisições em países terceiros, ocasionando uma maior dependência 
das importações e também a deslocalização da produção para países terceiros que 
disponham de matérias-primas.
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Alteração 186
Jens Holm

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho de 
2011, o mais tardar, bem como a consultas 
com todos os parceiros sociais relevantes, 
e, em função do resultado das negociações 
internacionais, apresentar um relatório 
acompanhado das propostas adequadas. 
Neste contexto, a Comissão deverá 
identificar, até 30 de Junho de 2010, os 
sectores ou subsectores industriais com 
utilização intensiva de energia susceptíveis 
de estarem sujeitos a fuga de carbono. A 
Comissão deverá basear a sua análise na 
avaliação da incapacidade para repercutir o 
custo das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações fora da Comunidade que não 
desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. As indústrias com 
utilização intensiva de energia que se 
determine estarem expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono poderão 
receber uma quantidade mais elevada de 
licenças de emissão a título gratuito ou
poderá ser criado um sistema de 
perequação do carbono eficaz com vista a 
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 
países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que não 
serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo a 
devolução de licenças de emissão.
Qualquer medida tomada deverá estar em 
conformidade com os princípios da 
CQNUAC, em particular com o princípio 
de responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas, e respectivas capacidades, 

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho de 
2011, o mais tardar, bem como a consultas 
com todos os parceiros sociais relevantes, 
e, em função do resultado das negociações 
internacionais, apresentar um relatório 
acompanhado das propostas adequadas. 
Neste contexto, a Comissão deverá 
identificar, até 30 de Junho de 2010, os 
sectores ou subsectores industriais com 
utilização intensiva de energia susceptíveis 
de estarem sujeitos a fuga de carbono. A 
Comissão deverá basear a sua análise na 
avaliação da incapacidade para repercutir o 
custo das licenças de emissão necessárias 
no preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações fora da Comunidade que não 
desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. Para as indústrias 
com utilização intensiva de energia que se 
determine estarem expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono, poderá 
ser criado um sistema de perequação do 
carbono eficaz com vista a colocar em 
posição comparável as instalações da 
Comunidade com um risco significativo de 
fuga de carbono e as dos países terceiros. 
Esse sistema poderá aplicar requisitos aos 
importadores que não serão menos 
favoráveis que os aplicáveis a instalações 
na UE, por exemplo exigindo a devolução 
de licenças de emissão. Qualquer medida 
tomada deverá estar em conformidade com 
os princípios da CQNUAC, em particular 
com o princípio de responsabilidades 
comuns, mas diferenciadas, e respectivas 
capacidades, tendo em conta a situação 
particular dos países menos desenvolvidos. 
Deverá também estar em conformidade 
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tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Deverá 
também estar em conformidade com as 
obrigações internacionais da Comunidade, 
incluindo o Acordo da OMC.

com as obrigações internacionais da 
Comunidade, incluindo o Acordo da OMC.

Or. en

Justificação

Ver alteração ao considerando 19.

Alteração 187
Pilar Ayuso

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

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Tendo em conta os considerandos 
18, 19 e 20, não deverá ser criada uma 
distorção da concorrência indevida entre 
as instalações, quer estas se encontrem 
externalizadas quer não.

Or. en

Justificação

A "externalização" praticada por muitos sectores permite a eficiência energética e uma 
redução das emissões directas e/ou indirectas de CO2 totais em comparação com uma 
instalação internalizada (por exemplo, com produção e gestão próprias). Devem evitar-se 
todas as distorções do mercado interno provocadas pela atribuição de licenças que 
impliquem deslocar a produção das instalações externalizadas para instalações 
internalizadas, aumentando assim as emissões de CO2.
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Alteração 188
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE409.584v01-00 78/104 AM\733252PT.doc

PT

energia a partir de fontes renováveis até 
2020 e de promoção da eficiência 
energética, da inovação e do 
desenvolvimento tecnológico. Quando 
consentânea com a realização destes 
objectivos, deverá ser prevista a 
possibilidade de celebrar acordos com 
países terceiros a fim de proporcionar 
incentivos para reduções das emissões 
nesses países que permitam reais reduções 
adicionais de emissões de gases com efeito 
de estufa, incentivando simultaneamente 
a inovação por parte das empresas 
estabelecidas na Comunidade e o 
desenvolvimento tecnológico em países 
terceiros. Esses acordos podem ser 
ratificados por mais de um país. Após 
conclusão pela Comunidade de um acordo 
internacional satisfatório, o acesso a 
créditos de projectos em países terceiros 
deverá ser aumentado em simultâneo com 
o aumento do nível de reduções das 
emissões a atingir através do regime 
comunitário.

energia a partir de fontes renováveis até 
2020 e de promoção da eficiência 
energética, da inovação e do 
desenvolvimento tecnológico. Após 
conclusão pela Comunidade de um acordo 
internacional satisfatório, o acesso a 
créditos de projectos em países terceiros 
deverá ser aumentado em simultâneo com 
o aumento do nível de reduções das 
emissões a atingir através do regime 
comunitário.

Or. en

Justificação

O recurso a compensações deve estar condicionado à celebração de um acordo internacional 
global para o período posterior a 2012. Revelar uma intenção favorável à celebração de 
acordos bilaterais que envolvam o financiamento de projectos, mesmo em caso de demora do 
processo no âmbito da CQNUAC, poderá comprometer o objectivo de conclusão do acordo 
internacional.

Alteração 189
John Bowis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de assegurar condições de 
concorrência equitativas na Comunidade, 

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

deverá ser harmonizada a utilização de 
créditos para reduções das emissões fora da 
Comunidade a utilizar por operadores no 
âmbito do regime comunitário. O 
Protocolo de Quioto à CQNUAC 
estabelece objectivos de emissão 
quantificados para os países desenvolvidos 
relativamente ao período de 2008 a 2012 e 
prevê a criação de Reduções Certificadas 
de Emissões (RCE) e de Unidades de 
Redução de Emissões (URE) de projectos 
no âmbito do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) e da 
Implementação Conjunta (IC), 
respectivamente, e a sua utilização por 
países desenvolvidos para satisfazer parte 
destes objectivos. Embora o quadro de 
Quioto não permita a criação de URE a 
partir de 2013 sem a definição de novos 
objectivos de emissão quantificados para 
os países de acolhimento, podem 
eventualmente continuar a ser gerados 
créditos MDL. Deverá ser prevista a 
utilização adicional de Reduções 
Certificadas de Emissões (RCE) e de 
Unidades de Redução de Emissões (URE), 
uma vez assinado um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, de países 
Partes nesse acordo. Os projectos RCE e 
URE aprovados no âmbito de um futuro 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas deve favorecer a 
sustentabilidade ambiental e social, 
demonstrar benefícios ambientais, evitar a 
fuga de carbono e incluir um mecanismo 
transparente de validação e verificação. 
Na ausência desse acordo, a permissão da 
continuação da utilização das RCE e URE 
poria em causa esse incentivo e dificultaria 
ainda mais a realização dos objectivos da 
Comunidade no que diz respeito ao 
aumento da utilização de energias 
renováveis. A utilização de RCE e URE 
deverá ser coerente com o objectivo fixado 
pela Comunidade de produção de 20% de 
energia a partir de fontes renováveis até 
2020 e de promoção da eficiência 
energética, da inovação e do 
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adicionais de emissões de gases com efeito 
de estufa, incentivando simultaneamente a 
inovação por parte das empresas 
estabelecidas na Comunidade e o 
desenvolvimento tecnológico em países 
terceiros. Esses acordos podem ser 
ratificados por mais de um país. Após 
conclusão pela Comunidade de um acordo 
internacional satisfatório, o acesso a 
créditos de projectos em países terceiros 
deverá ser aumentado em simultâneo com 
o aumento do nível de reduções das 
emissões a atingir através do regime 
comunitário.

desenvolvimento tecnológico. Quando 
consentânea com a realização destes 
objectivos, deverá ser prevista a 
possibilidade de celebrar acordos com 
países terceiros a fim de proporcionar 
incentivos para reduções das emissões 
nesses países que permitam reais reduções 
adicionais de emissões de gases com efeito 
de estufa, incentivando simultaneamente a 
inovação por parte das empresas 
estabelecidas na Comunidade e o 
desenvolvimento tecnológico em países 
terceiros. Esses acordos podem ser 
ratificados por mais de um país. Após 
conclusão pela Comunidade de um acordo 
internacional satisfatório, o acesso a 
créditos de projectos em países terceiros 
deverá ser aumentado em simultâneo com 
o aumento do nível de reduções das 
emissões a atingir através do regime 
comunitário.

Or. en

Justificação

Os projectos MDL e IC aprovados na sequência de um futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas deve apresentar uma elevada qualidade e demonstrar benefícios a nível 
ambiental e social.

Alteração 190
Avril Doyle

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A fim de proporcionar previsibilidade, 
deverão ser dadas garantias aos operadores 
sobre as suas possibilidades de utilização 
das RCE e URE após 2013, até esgotar o
nível que lhes foi concedido para 
utilização no período de 2008 a 2012, de 
tipos de projecto aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 

(22) O regime comunitário e os sistemas 
de comércio de licenças de emissão em 
países terceiros devem facilitar o acesso a 
créditos para reduções reais, verificáveis, 
adicionais e permanentes das emissões 
aos projectos de países que contribuem 
construtivamente para combater as 
alterações climáticas. Uma vez ratificado 
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comunitário no período de 2008 a 2012. 
Dado que os Estados-Membros só podem 
proceder à transferência, entre períodos de 
cumprimento ao abrigo de acordos 
internacionais, de RCE e URE detidos por 
operadores depois de 2015 ("reporte" de 
RCE e URE) e apenas se os Estados-
Membros decidirem permitir o reporte 
desses RCE e URE no contexto dos 
direitos limitados de reporte desses 
créditos, essa segurança deverá ser 
proporcionada exigindo aos Estados-
Membros que permitam aos operadores 
trocar essas RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões antes 
de 2012 por licenças de emissão válidas a 
partir de 2013. Contudo, dado que os 
Estados-Membros não deverão ser 
obrigados a aceitar RCE e URE que não 
têm a certeza de poder utilizar para fins de 
cumprimento dos seus actuais 
compromissos internacionais, este requisito 
não deverá prolongar-se para além de 31 de 
Dezembro de 2014. Deverá ser dada aos 
operadores a mesma segurança no que diz 
respeito a RCE de projectos que foram 
estabelecidos antes de 2013 no que diz 
respeito a reduções das emissões a partir de 
2013.

o acordo internacional sobre as alterações 
climáticas, os créditos de tipo “padrão de 
ouro” dos países envolvidos devem ser 
aceites por todos os sistemas de comércio 
de licenças de emissão. A fim de 
proporcionar previsibilidade, deverão ser 
dadas garantias aos operadores sobre as 
suas possibilidades de utilização das RCE e 
URE, ambas de tipo “padrão de ouro”,
após 2012. Os operadores devem poder 
utilizar estes créditos até uma média de 
5% das suas emissões durante o período 
de 2013 a 2020, desde que utilizem menos 
de 6,5% das URE e RCE, em comparação 
com as suas emissões de 2005, durante o 
período de 2008 a 2012, e que não 
prorroguem direitos ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 11-A da Directiva 2003/87/CE. Esta 
medida garante que os operadores 
reduzam eficazmente as suas emissões 
abaixo dos níveis de 2005, no período de 
2008-2012. Garante-se, assim, a utilização 
de cerca de 1,7 mil milhões de toneladas 
durante o período de 2008 a 2020 ou de 
300 mil milhões de toneladas adicionais, 
superando a proposta da Comissão, o que 
equivale a cerca de 50% do esforço. Dado 
que os Estados-Membros só podem 
proceder à transferência, entre períodos de 
cumprimento ao abrigo de acordos 
internacionais, de RCE e URE detidos por 
operadores depois de 2015 ("reporte" de 
RCE e URE) e apenas se os Estados-
Membros decidirem permitir o reporte 
desses RCE e URE no contexto dos 
direitos limitados de reporte desses 
créditos, essa segurança deverá ser 
proporcionada exigindo aos Estados-
Membros que permitam aos operadores 
trocar essas RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões antes 
de 2012 por licenças de emissão válidas a 
partir de 2013. Contudo, dado que os 
Estados-Membros não deverão ser 
obrigados a aceitar RCE e URE que não 
têm a certeza de poder utilizar para fins de 
cumprimento dos seus actuais 
compromissos internacionais, este requisito 
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não deverá prolongar-se para além de 31 de 
Dezembro de 2014. Deverá ser dada aos 
operadores a mesma segurança no que diz 
respeito a RCE de projectos que foram 
estabelecidos antes de 2013 no que diz 
respeito a reduções das emissões a partir de 
2013.

Or. en

Alteração 191
Christofer Fjellner

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

(22) O regime comunitário e os sistemas 
de comércio de licenças de emissão em 
países terceiros devem facilitar o acesso a 
créditos para reduções reais, verificáveis, 
adicionais e permanentes das emissões 
aos projectos de países que contribuem 
construtivamente para combater as 
alterações climáticas. Uma vez ratificado 
o futuro acordo internacional sobre as 
alterações climáticas, os tipos de créditos 
de projecto aceites no âmbito da 
CQNUAC dos países envolvidos devem ser 
aceites por todos os sistemas de comércio 
de licenças de emissão. A fim de 
proporcionar previsibilidade, deverão ser 
dadas garantias aos operadores sobre as 
suas possibilidades de utilização das RCE e 
URE, ambas de tipo CQNUAC, após 2012. 
Os operadores devem poder utilizar estes 
créditos até uma média de 5% das suas 
emissões durante o período de 2013 a 
2020, desde que utilizem menos de 6,5% 
das URE e RCE, em comparação com as 
suas emissões de 2005, durante o período 
de 2008 a 2012, e que não prorroguem 
direitos ao abrigo do n.º 2 do artigo 11-A 
da Directiva 2003/87/CE. Esta medida 
garante que os operadores reduzam 
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cumprimento dos seus actuais 
compromissos internacionais, este requisito 
não deverá prolongar-se para além de 31 de 
Dezembro de 2014. Deverá ser dada aos 
operadores a mesma segurança no que diz 
respeito a RCE de projectos que foram 
estabelecidos antes de 2013 no que diz 
respeito a reduções das emissões a partir de 
2013.

eficazmente as suas emissões abaixo dos 
níveis de 2005, no período de 2008-2012. 
Para além disso, prevê-se igualmente a 
utilização de 1,9 mil milhões de toneladas 
durante o período de 2008 a 2020 ou de 
500 mil milhões de toneladas adicionais, 
superando a proposta da Comissão, o que 
equivale a 50% do esforço. Dado que os 
Estados-Membros só podem proceder à 
transferência, entre períodos de 
cumprimento ao abrigo de acordos 
internacionais, de RCE e URE detidos por 
operadores depois de 2015 ("reporte" de 
RCE e URE) e apenas se os Estados-
Membros decidirem permitir o reporte 
desses RCE e URE no contexto dos 
direitos limitados de reporte desses 
créditos, essa segurança deverá ser 
proporcionada exigindo aos Estados-
Membros que permitam aos operadores 
trocar essas RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões antes 
de 2012 por licenças de emissão válidas a 
partir de 2013. Contudo, dado que os 
Estados-Membros não deverão ser 
obrigados a aceitar RCE e URE que não 
têm a certeza de poder utilizar para fins de 
cumprimento dos seus actuais 
compromissos internacionais, este requisito 
não deverá prolongar-se para além de 31 de 
Dezembro de 2014. Deverá ser dada aos 
operadores a mesma segurança no que diz 
respeito a RCE de projectos que foram 
estabelecidos antes de 2013 no que diz 
respeito a reduções das emissões a partir de 
2013.

Or. en

Justificação

O impacto sobre futuras negociações com o resto da comunidade mundial poderá revelar-se 
negativo, caso a UE, após ter aceite determinadas regras e tipos de projecto a nível da ONU, 
resolva filtrar essas decisões uma segunda vez antes de as aplicar a nível da UE. Para além 
disso, o mais lógico seria aceitar a nível da Comunidade o que já foi aceite durante as 
negociações a nível da ONU. 
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Alteração 192
Amalia Sartori

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A fim de criar a maior flexibilidade possível, sugere-se que os Estados-Membros procedam 
ao reconhecimento mútuo dos tipos de projectos que já são reconhecidos num dos outros 
Estados-Membros.

Alteração 193
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

não deverá prolongar-se para além de 31 de 
Dezembro de 2014. Deverá ser dada aos 
operadores a mesma segurança no que diz 
respeito a RCE de projectos que foram 
estabelecidos antes de 2013 no que diz 
respeito a reduções das emissões a partir de 
2013.

Or. en

Justificação

A fim de criar a maior flexibilidade possível, os Estados-Membros deveriam proceder ao 
reconhecimento mútuo dos tipos de projectos que já são reconhecidos num dos outros 
Estados-Membros.

Alteração 194
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

(22) A fim de proporcionar previsibilidade, 
deverão ser dadas garantias aos operadores 
sobre as suas possibilidades de utilização 
das RCE e URE após 2012, até esgotar 5 % 
das suas emissões no ano respectivo, de 
tipos de projecto aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012. 
Dado que os Estados-Membros só podem 
proceder à transferência, entre períodos de 
cumprimento ao abrigo de acordos 
internacionais, de RCE e URE detidos por 
operadores depois de 2015 ("reporte" de 
RCE e URE) e apenas se os Estados-
Membros decidirem permitir o reporte 
desses RCE e URE no contexto dos 
direitos limitados de reporte desses 
créditos, essa segurança deverá ser 
proporcionada exigindo aos Estados-
Membros que permitam aos operadores 
trocar essas RCE e URE emitidas 
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trocar essas RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões antes 
de 2012 por licenças de emissão válidas a 
partir de 2013. Contudo, dado que os 
Estados-Membros não deverão ser 
obrigados a aceitar RCE e URE que não 
têm a certeza de poder utilizar para fins de 
cumprimento dos seus actuais 
compromissos internacionais, este requisito 
não deverá prolongar-se para além de 31 de 
Dezembro de 2014. Deverá ser dada aos 
operadores a mesma segurança no que diz 
respeito a RCE de projectos que foram 
estabelecidos antes de 2013 no que diz 
respeito a reduções das emissões a partir de 
2013.

relativamente a reduções de emissões antes 
de 2012 por licenças de emissão válidas a 
partir de 2013. Contudo, dado que os 
Estados-Membros não deverão ser 
obrigados a aceitar RCE e URE que não 
têm a certeza de poder utilizar para fins de 
cumprimento dos seus actuais 
compromissos internacionais, este requisito 
não deverá prolongar-se para além de 31 de 
Dezembro de 2014. Deverá ser dada aos 
operadores a mesma segurança no que diz 
respeito a RCE de projectos que foram 
estabelecidos antes de 2013 no que diz 
respeito a reduções das emissões a partir de 
2013.

Or. en

Justificação

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

Alteração 195
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A fim de proporcionar previsibilidade, 
deverão ser dadas garantias aos operadores 
sobre as suas possibilidades de utilização 
das RCE e URE após 2013, até esgotar o 
nível que lhes foi concedido para utilização 
no período de 2008 a 2012, de tipos de 
projecto aceites por todos os Estados-
Membros no âmbito do regime comunitário 

(22) A fim de proporcionar previsibilidade, 
deverão ser dadas garantias aos operadores 
sobre as suas possibilidades de utilização 
das RCE após 2013, até esgotar 50% do
nível que lhes foi concedido para utilização 
no período de 2008 a 2012, de tipos de 
projecto certificados como “padrão de 
ouro” e aceites por todos os Estados-
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no período de 2008 a 2012. Dado que os 
Estados-Membros só podem proceder à 
transferência, entre períodos de 
cumprimento ao abrigo de acordos 
internacionais, de RCE e URE detidos por 
operadores depois de 2015 ("reporte" de 
RCE e URE) e apenas se os Estados-
Membros decidirem permitir o reporte 
desses RCE e URE no contexto dos 
direitos limitados de reporte desses 
créditos, essa segurança deverá ser 
proporcionada exigindo aos Estados-
Membros que permitam aos operadores 
trocar essas RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões antes 
de 2012 por licenças de emissão válidas a 
partir de 2013. Contudo, dado que os 
Estados-Membros não deverão ser 
obrigados a aceitar RCE e URE que não 
têm a certeza de poder utilizar para fins de 
cumprimento dos seus actuais 
compromissos internacionais, este requisito
não deverá prolongar-se para além de 31 de 
Dezembro de 2014. Deverá ser dada aos 
operadores a mesma segurança no que diz 
respeito a RCE de projectos que foram 
estabelecidos antes de 2013 no que diz 
respeito a reduções das emissões a partir de 
2013.

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

Or. en

Justificação

No melhor dos casos, os projectos MDL são um jogo de soma zero para o clima, porquanto 
permitem aos países a que se refere o Anexo I a obtenção de RCE mediante o investimento em 
projectos tendentes à redução das emissões nos países em desenvolvimento, contribuindo, 
simultaneamente, par que os países em que tem lugar a realização desses projectos possam 
lograr o desenvolvimento sustentável. Todavia, a experiência do período precedente 
demonstra que também os projectos denominados "não adicionais", algures realizados, 
foram objecto de certificação. Tal dá azo a um aumento das emissões globais. A fim de evitar 
abusos, são necessários parâmetros de referência que estabeleçam critérios claros em 
matéria ambiental, social e de adicionalidade. 
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Alteração 196
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Seria incoerente permitir compensações em sectores industriais sujeitos a fugas de carbono.  
A aceitação de créditos resultantes de investimentos MDL nestes sectores poderia significar 
de facto um incentivo financeiro à fuga de carbono.

Alteração 197
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Caso se verifiquem atrasos na 
conclusão de um acordo internacional, 
deverá ser prevista a possibilidade de 
utilização de créditos de projectos de 
grande qualidade no regime comunitário 
de comércio de licenças de emissão 
mediante acordos com países terceiros. 
Esses acordos, que podem ser bilaterais 
ou multilaterais, poderão permitir que os 
projectos continuem a ser reconhecidos 
no regime comunitário que gerou as URE 
até 2012, mas já não o podem fazer no 
âmbito do quadro de Quioto.

Suprimido

Or. en

Justificação

O recurso a compensações IC deve estar condicionado à celebração de um acordo 
internacional global para o período posterior a 2012. Revelar uma intenção favorável à 
celebração de acordos bilaterais que envolvam o financiamento de projectos, mesmo em caso 
de demora do processo no âmbito da CQNUAC, poderá comprometer o objectivo de 
conclusão do acordo internacional.
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Alteração 198
John Bowis

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Caso se verifiquem atrasos na 
conclusão de um acordo internacional, 
deverá ser prevista a possibilidade de 
utilização de créditos de projectos de 
grande qualidade no regime comunitário de 
comércio de licenças de emissão mediante 
acordos com países terceiros. Esses 
acordos, que podem ser bilaterais ou 
multilaterais, poderão permitir que os 
projectos continuem a ser reconhecidos no 
regime comunitário que gerou as URE até 
2012, mas já não o podem fazer no âmbito 
do quadro de Quioto.

(23) Caso se verifiquem atrasos na 
conclusão de um acordo internacional, 
deverá ser prevista a possibilidade de 
utilização de créditos de projectos de 
grande qualidade no regime comunitário de 
comércio de licenças de emissão mediante 
acordos com países terceiros. Esses 
acordos, que podem ser bilaterais ou 
multilaterais, poderão permitir que os 
projectos continuem a ser reconhecidos no 
regime comunitário que gerou as URE até 
2012, mas já não o podem fazer no âmbito 
do quadro de Quioto. Estes projectos 
devem favorecer a sustentabilidade 
ambiental e social, demonstrar benefícios 
ambientais, evitar a fuga de carbono e 
incluir um mecanismo transparente de 
validação e verificação. 

Or. en

Justificação

Os projectos acordados em conjunto com países terceiros na ausência de um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas deve apresentar uma elevada qualidade e 
demonstrar benefícios a nível ambiental e social.

Alteração 199
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os países menos desenvolvidos são 
especialmente vulneráveis aos efeitos das 
alterações climáticas e são responsáveis 

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

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

Or. en

Alteração 200
Avril Doyle

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Uma vez obtido um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
os créditos MDL de países terceiros só 
deverão ser aceites no regime comunitário 
quando esses países tiveram ratificado o 
acordo internacional.

(25) Uma vez ratificado um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas 
pela Comunidade e a partir do momento 
em que é possível utilizar créditos 
adicionais até metade da redução 
adicional prevista no regime comunitário, 
a percentagem de RCE e de URE de tipo 
“padrão de ouro” concedida aos 
operadores será aumentada acima dos 
5%.
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Or. en

Alteração 201
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Vittorio Prodi

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Uma vez obtido um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
os créditos MDL de países terceiros só 
deverão ser aceites no regime comunitário 
quando esses países tiveram ratificado o 
acordo internacional.

(25) Uma vez obtido um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
as RCE resultantes de projectos iniciados 
após a conclusão desse acordo só deverão 
ser aceites no regime comunitário quando 
esses países tiverem ratificado o acordo 
internacional.

Or. en

Justificação

Para proporcionar certeza jurídica, deve ser clarificado que a utilização de créditos de 
projectos iniciados antes da conclusão de um acordo internacional não será revogada após a 
conclusão do mesmo acordo.

Alteração 202
Péter Olajos

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Uma vez obtido um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
os créditos MDL de países terceiros só 
deverão ser aceites no regime comunitário 
quando esses países tiveram ratificado o 
acordo internacional.

(25) Uma vez obtido um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
os créditos MDL e IC de países terceiros 
só deverão ser aceites no regime 
comunitário quando esses países tiveram 
ratificado o acordo internacional.

Or. en
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Justificação

A Implementação Conjunta (IC) constitui uma parte importante da flexibilidade estabelecida 
no sistema de conformidade do Protocolo de Quito.

Alteração 203
Antonio De Blasio

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. hu

Alteração 204
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl
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Justificação

Os custos administrativos da execução da definição introduzida no considerando 28 podem 
revelar-se desproporcionados em comparação com os ganhos concretos relativamente à 
redução concreta das emissões. Numa situação em que até mesmo uma grande quantidade 
das fontes de emissões mais pequenas constituem uma quota relativamente pequena da 
quantidade total, não há motivos razoáveis para incluir uma definição de "instalação de 
combustão" que abranja todas as fontes de emissões sem considerar a sua influência na 
quantidade total de emissões.

Alteração 205
Linda McAvan, Dan Jørgensen, Eluned Morgan

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) A Comissão e os Estados-Membros 
devem continuar a exercer pressão sobre 
a Organização Marítima Internacional 
para que estabeleça um sistema global de 
fixação de valores-limite destinado ao 
sector do transporte marítimo. Se, até 
final de 2009, não tiver sido criado um 
sistema deste tipo, a Comissão deverá 
apresentar uma proposta legislativa com 
vista a incluir o sector do transporte 
marítimo no regime comunitário até 2013.

Or. en

Justificação

Recentes estudos científicos indicam que o sector global de transporte marítimo é 
responsável por 4,5% das emissões de CO2 a nível mundial, contudo continua a ser um dos 
poucos sectores ainda não abrangidos pelas medidas comunitárias em matéria de alterações 
climáticas.  A melhor opção seria uma solução a nível internacional, de preferência a 
introdução de um sistema global de fixação de valores-limite administrado pela OMI. Não 
obstante, a UE deverá estar preparada para incluir o transporte marítimo no RCLE-UE até 
2013, caso a OMI não estabeleça um sistema deste tipo até final de 2009.
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Alteração 206
Linda McAvan, Eluned Morgan

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 30-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-B) A Comissão deverá publicar um 
relatório, até 31 de Dezembro de 2010, 
sobre a viabilidade da inclusão do sector 
rodoviário, em particular de mercadorias, 
no regime comunitário.  

Or. en

Justificação

O transporte rodoviário é responsável por mais de 20% do total das emissões de CO2. O 
Parlamento Europeu está actualmente a estudar uma proposta com vista ao estabelecimento 
de normas relativas aos novos veículos de passageiros, incluída no pacote de medidas da UE 
destinadas a reduzir as emissões provenientes do sector do transporte rodoviário. Contudo, a 
Comissão deverá avaliar mais detalhadamente se a inclusão do transporte rodoviário no 
RCLE-UE poderia contribuir para os esforços já em curso no sentido de reduzir essas 
emissões.

Alteração 207
Linda McAvan

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Tendo em conta a experiência 
adquirida com o regime comunitário, 
deverá ser possível conceder licenças de 
emissão relativas a projectos que reduzam 
as emissões de gases com efeito de estufa, 
desde que esses projectos se realizem de 
acordo com as regras harmonizadas 
adoptadas a nível comunitário e não 
resultem numa dupla contagem das 
reduções de emissões ou impeçam o 
alargamento do âmbito do regime 
comunitário ou a adopção de outras 

Suprimido
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medidas políticas para a redução das 
emissões não abrangidas pelo regime 
comunitário.

Or. en

Justificação

Não está claro por que motivo é necessário introduzir um mecanismo nacional de efeito 
compensatório adicional. A possibilidade de participar ou não em actividades ou num 
projecto IC proporciona aos Estados-Membros suficiente flexibilidade. Nos sectores 
comerciais e não comerciais existe o risco da dupla contagem de reduções de emissões.

Alteração 208
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) Na sua avaliação de impacto, a 
Comissão concluiu que se pode esperar 
dos operadores aéreos que repercutam os 
custos inerentes ao cumprimento do 
regime comunitário. Uma vez que todas as 
transportadoras, independentemente da 
sua nacionalidade, têm a obrigação de 
cumprir as disposições ao abrigo da 
presente directiva, o impacto sobre a 
competitividade das companhias aéreas e 
dos aeroportos da UE é mínimo, além de 
que não existe o risco de fuga de carbono 
no sector da aviação.

Or. en
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Alteração 209
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) [No que diz respeito à abordagem de 
atribuição, a aviação deverá ser tratada 
como as outras indústrias que recebem 
atribuições transitórias de licenças a título 
gratuito e não como os produtores de 
electricidade. Tal significa que 80% das 
licenças deverão ser atribuídas a título 
gratuito em 2013 e que posteriormente a 
atribuição de licenças a título gratuito 
para a aviação deverá diminuir 
anualmente em quantidades iguais, 
resultando na eliminação total de licenças 
de emissão a título gratuito em 2020. A 
Comunidade e os seus Estados-Membros 
deverão continuar a envidar esforços para 
obter um acordo sobre medidas globais de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa provenientes da aviação e 
proceder à revisão da situação deste 
sector no âmbito da próxima revisão do 
regime comunitário.]

Suprimido

Or. en

Justificação

A aviação encontra-se entre todos os outros sectores, em relação aos quais é necessário 
determinar o grau de exposição ao risco de fuga de carbono, caso não seja celebrado 
nenhum acordo internacional.
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Alteração 210
Anders Wijkman

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) [No que diz respeito à abordagem de 
atribuição, a aviação deverá ser tratada 
como as outras indústrias que recebem 
atribuições transitórias de licenças a título 
gratuito e não como os produtores de 
electricidade. Tal significa que 80% das 
licenças deverão ser atribuídas a título 
gratuito em 2013 e que posteriormente a 
atribuição de licenças a título gratuito 
para a aviação deverá diminuir 
anualmente em quantidades iguais, 
resultando na eliminação total de licenças 
de emissão a título gratuito em 2020. A 
Comunidade e os seus Estados-Membros 
deverão continuar a envidar esforços para 
obter um acordo sobre medidas globais de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa provenientes da aviação e 
proceder à revisão da situação deste sector 
no âmbito da próxima revisão do regime 
comunitário.]

(33) [No que diz respeito à abordagem de 
atribuição, a aviação e as refinarias de 
óleos minerais deverão ser sujeitos à 
venda integral em leilão das licenças de 
emissão. A Comunidade e os seus Estados 
Membros deverão continuar a envidar 
esforços para obter um acordo sobre 
medidas globais de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa provenientes 
da aviação.]

Or. en

Alteração 211
Caroline Lucas, Jens Holm

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) [No que diz respeito à abordagem de 
atribuição, a aviação deverá ser tratada 
como as outras indústrias que recebem 
atribuições transitórias de licenças a título 
gratuito e não como os produtores de 
electricidade. Tal significa que 80% das 

(33) [No que diz respeito à abordagem de 
atribuição, a aviação deverá ser tratada 
como os produtores de electricidade. A 
Comunidade e os seus Estados-Membros 
deverão continuar a envidar esforços para 
obter um acordo sobre medidas globais de 
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licenças deverão ser atribuídas a título 
gratuito em 2013 e que posteriormente a 
atribuição de licenças a título gratuito 
para a aviação deverá diminuir 
anualmente em quantidades iguais, 
resultando na eliminação total de licenças 
de emissão a título gratuito em 2020. A 
Comunidade e os seus Estados-Membros 
deverão continuar a envidar esforços para 
obter um acordo sobre medidas globais de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa provenientes da aviação e 
proceder à revisão da situação deste sector 
no âmbito da próxima revisão do regime 
comunitário.]

redução das emissões de gases com efeito 
de estufa provenientes da aviação e 
proceder à revisão da situação deste sector 
no âmbito da próxima revisão do regime 
comunitário.]

Or. en

Justificação

O sector da aviação poderá repercutir a maioria dos custos das licenças de emissão nos 
consumidores. A fim de evitar lucros aleatórios e manter a coerência com a posição do PE 
em primeira leitura quanto à inclusão do sector da aviação no RCLE, propõe-se que a 
aviação seja tratada como os produtores de electricidade no que respeita à venda em leilão 
de licenças a partir de 2013. 

Alteração 212
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) [No que diz respeito à abordagem de 
atribuição, a aviação deverá ser tratada
como as outras indústrias que recebem 
atribuições transitórias de licenças a título 
gratuito e não como os produtores de 
electricidade. Tal significa que 80% das 
licenças deverão ser atribuídas a título 
gratuito em 2013 e que posteriormente a 
atribuição de licenças a título gratuito 
para a aviação deverá diminuir 
anualmente em quantidades iguais, 

(33) [No que diz respeito à abordagem de 
atribuição, a aviação deverá ser tratada 
como os produtores de electricidade. A 
Comunidade e os seus Estados-Membros
deverão continuar a envidar esforços para 
obter um acordo sobre medidas globais de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa provenientes da aviação e 
proceder à revisão da situação deste sector 
no âmbito da próxima revisão do regime 
comunitário.]
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resultando na eliminação total de licenças 
de emissão a título gratuito em 2020. A 
Comunidade e os seus Estados-Membros
deverão continuar a envidar esforços para 
obter um acordo sobre medidas globais de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa provenientes da aviação e 
proceder à revisão da situação deste sector 
no âmbito da próxima revisão do regime 
comunitário.]

Or. pl

Justificação

A introdução de limitações drásticas das emissões aplicáveis à aviação e a igualdade de 
tratamento entre este e outros sectores impedirá o seu desenvolvimento. Tendo em conta o 
aumento constante dos preços dos combustíveis, a possibilidade de repercutir os custos 
adicionais relacionados com a limitação das emissões sobre os clientes é limitada. Este 
problema é particularmente urgente nos novos Estados-Membros, cujo sector da aviação tem 
de recuperar um atraso de desenvolvimento de muitos anos.

Alteração 213
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração

(33-A) É importante estender, no futuro, o 
regulamento a outros grandes emissores 
de gases com efeito de estufa, em 
particular, no sector dos transportes - por 
exemplo, os armadores e possivelmente 
também os sectores mineiro e dos 
resíduos. Para esse fim, a Comissão deve 
apresentar, o mais depressa possível, 
alterações adequadas acompanhadas de 
uma avaliação de impacto com vista à 
inclusão da navegação no regulamento 
comunitário em 2013 e à fixação duma 
data para a inclusão do transporte 
rodoviário de mercadorias.
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Or. nl

Justificação

É imperativo incluir o transporte rodoviário de mercadorias e a navegação no RCLE e 
possivelmente também os sectores mineiro e dos resíduos.

Alteração 214
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) As medidas necessárias à execução da 
presente directiva deverão ser aprovadas 
nos termos da Decisão 1999/468/CEE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão. Em particular, deverá ser 
atribuída à Comissão competência para 
adoptar medidas em matéria de leilões de 
licenças de emissão, de atribuição 
transitória de licenças de emissão a nível 
da Comunidade, de monitorização, 
comunicação de informações e verificação 
das emissões, de acreditação de 
verificadores e de aplicação de regras 
harmonizadas aos projectos. Dado que se 
trata de medidas de âmbito geral destinadas 
a alterar elementos não essenciais da 
presente directiva e para a complementar 
através do aditamento ou da alteração de 
elementos não essenciais, deverão ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

(34) As medidas necessárias à execução da 
presente directiva deverão ser aprovadas 
nos termos da Decisão 1999/468/CEE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão. Em particular, deverá ser 
atribuída à Comissão competência para 
adoptar medidas em matéria de leilões de 
licenças de emissão, de atribuição de 
licenças a título gratuito aos sectores 
expostos caso não seja celebrado um 
acordo internacional, de monitorização, 
comunicação de informações e verificação 
das emissões, de acreditação de 
verificadores e de aplicação de regras 
harmonizadas aos projectos. Dado que se 
trata de medidas de âmbito geral destinadas 
a alterar elementos não essenciais da 
presente directiva e para a complementar 
através do aditamento ou da alteração de 
elementos não essenciais, deverão ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

Or. en
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Alteração 215
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) As medidas necessárias à execução da 
presente directiva deverão ser aprovadas 
nos termos da Decisão 1999/468/CEE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão. Em particular, deverá ser 
atribuída à Comissão competência para 
adoptar medidas em matéria de leilões de 
licenças de emissão, de atribuição 
transitória de licenças de emissão a nível 
da Comunidade, de monitorização, 
comunicação de informações e 
verificação das emissões, de acreditação 
de verificadores e de aplicação de regras 
harmonizadas aos projectos. Dado que se 
trata de medidas de âmbito geral destinadas 
a alterar elementos não essenciais da 
presente directiva e para a complementar 
através do aditamento ou da alteração de 
elementos não essenciais, deverão ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

(34) As medidas necessárias à execução da 
presente directiva deverão ser aprovadas 
nos termos da Decisão 1999/468/CEE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão. Dado que se trata de medidas de 
âmbito geral destinadas a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva e para 
a complementar através do aditamento ou 
da alteração de elementos não essenciais, 
deverão ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

Or. pl

Justificação

Um desenvolvimento exagerado do sistema de controlo das emissões, tal como é proposto no 
presente documento, parece não ser necessário para a economia comunitária; por isso, as 
medidas suplementares referidas no considerando 34 são desnecessárias.
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Alteração 216
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) As medidas necessárias à execução da 
presente directiva deverão ser aprovadas 
nos termos da Decisão 1999/468/CEE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão. Em particular, deverá ser 
atribuída à Comissão competência para 
adoptar medidas em matéria de leilões de 
licenças de emissão, de atribuição 
transitória de licenças de emissão a nível 
da Comunidade, de monitorização, 
comunicação de informações e verificação 
das emissões, de acreditação de 
verificadores e de aplicação de regras 
harmonizadas aos projectos. Dado que se 
trata de medidas de âmbito geral destinadas 
a alterar elementos não essenciais da 
presente directiva e para a complementar 
através do aditamento ou da alteração de 
elementos não essenciais, deverão ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

(34) As medidas necessárias à execução da 
presente directiva deverão ser aprovadas 
nos termos da Decisão 1999/468/CEE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão. Em particular, deverá ser 
atribuída à Comissão competência para 
adoptar medidas em matéria de leilões de 
licenças de emissão no quadro do modelo 
de parâmetros de referência, de 
monitorização, comunicação de 
informações e verificação das emissões, de 
acreditação de verificadores e de aplicação 
de regras harmonizadas aos projectos. 
Dado que se trata de medidas de âmbito 
geral destinadas a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva e para a 
complementar através do aditamento ou da 
alteração de elementos não essenciais, 
deverão ser adoptadas em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo previsto no artigo 5.º-A da 
Decisão 1999/468/CE.

Or. de

Justificação

Não existe qualquer atribuição transitória de licenças de emissão a título gratuito, porquanto 
o modelo dos parâmetros de referência será também aplicado às indústrias com utilização 
intensiva de energia. Além do mais, os leilões são apenas realizados no quadro do modelo de 
parâmetros de referência, na condição de as emissões da instalação em causa se manterem 
num nível inferior ao desses parâmetros.
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