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Alteração 217
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração

(-1) O artigo 1.º passa a ter a seguinte 
redacção:

“A presente directiva cria um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade, a 
seguir designado “regime comunitário”, 
a fim de promover a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
em condições que ofereçam uma boa 
relação custo-eficácia e sejam 
economicamente eficientes, promovendo 
simultaneamente a inovação e mantendo 
ou melhorando a competitividade.”

Or. en

Justificação

O regime de comércio de licenças de emissão deverá gerar inovações com baixo teor de 
carbono que confiram às empresas comunitárias vantagens em relação aos seus concorrentes 
do exterior da UE. No caso de o regime de comércio de licenças de emissão implicar um 
risco de fuga de carbono, a competitividade das empresas comunitárias deve ser mantida.

Alteração 218
Caroline Lucas

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

Texto da Comissão Alteração

Prevê igualmente maiores reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 

Tendo em vista reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa na 



PE409.585v01-00 4/57 AM\733272PT.doc

PT

fim de contribuir para os níveis de 
reduções considerados cientificamente 
necessários para evitar alterações 
climáticas perigosas.

Comunidade em pelo menos 30% até 2020 
e 80% até 2050, a presente directiva 
estabelece o quadro no qual as actividades 
abrangidas pelo regime comunitário 
deverão contribuir para as referidas 
reduções. Prevê igualmente maiores 
reduções das emissões de gases com efeito 
de estufa a fim de contribuir para os níveis 
de reduções que a Comunidade se 
comprometeu a respeitar no âmbito de um 
futuro acordo internacional global e que 
são considerados cientificamente 
necessários para evitar alterações 
climáticas perigosas.

Or. en

Alteração 219
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

Texto da Comissão Alteração

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

Prevê igualmente reduções das emissões de 
gases com efeito de estufa que 
contribuam, sem onerar de forma 
desproporcionada os sectores em causa, 
para os níveis de reduções considerados 
cientificamente necessários para evitar 
alterações climáticas perigosas.

Or. en

Justificação

A partilha dos encargos entre os sectores afectados pelo regime de comércio de licenças de 
emissão e os sectores não afectados por este regime deve ser avaliada à luz das 
potencialidades e da rentabilidade. A redacção desta alteração impede que os sectores 
afectados pelo regime de comércio de licenças de emissão sejam, por princípio, onerados 
com o essencial dos encargos.



AM\733272PT.doc 5/57 PE409.585v01-00

PT

Alteração 220
Urszula Krupa

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

Texto da Comissão Alteração

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

“Prevê igualmente maiores reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
que poderão contribuir para os níveis de 
reduções considerados cientificamente 
necessários para evitar alterações 
climáticas perigosas.”

Or. pl

Justificação

Muitos cientistas questionam a legitimidade e a veracidade da teoria dos gases com efeito de 
estufa e as medidas potenciais com estes relacionadas. Se a ciência for considerada como o 
conjunto das perspectivas sobre um dado fenómeno, a redacção do artigo 1.º falta à verdade 
e é tendenciosa, na medida em que insiste num único ponto de vista. A alteração conforma a 
redacção do parágrafo à polarização de perspectivas sobre esta matéria.

Alteração 221
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

Prevê igualmente maiores reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
fim de contribuir para os níveis de 
reduções considerados cientificamente 
necessários para evitar alterações 
climáticas perigosas e tendo em conta os 
resultados já obtidos pelos Estados-
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Membros ao abrigo do protocolo de 
Quioto.

Or. en

Alteração 222
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

Prevê igualmente maiores reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
fim de contribuir para os níveis de 
reduções considerados cientificamente 
necessários para evitar alterações 
climáticas perigosas e tendo em conta os
resultados já obtidos pelos Estados-
Membros ao abrigo do protocolo de 
Quioto.

Or. en

Justificação

As metas da directiva terão em devida conta os progressos realizados pelos Estados-
Membros no âmbito do Protocolo de Quioto, de acordo com os respectivos anos de 
referência.

Alteração 223
Antonio De Blasio

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

(1-A) O âmbito da Directiva 2003/87/EC 
deve igualmente ser tornado extensivo a 
sectores e subsectores de utilização 
intensiva de energia classificados como 
emissores indirectos devido ao seu elevado 
consumo de energia. Estes sectores e 
subsectores classificados como emissores 
indirectos serão especificados até 31 de 
Dezembro de 2009.

Or. hu

Alteração 224
Patrick Louis

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão examina as modalidades 
de inclusão das actividades LULUCF (uso 
dos solos, reafectação dos solos e 
silvicultura) no âmbito de aplicação da 
Directiva 2003/87/CE e da Directiva 
2004/101/CE, que altera a Directiva 
2003/87/CE à luz das propostas 
avançadas na Conferência de Bali e do 
progresso técnico. O mais tardar, no final 
de 2008, apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho uma proposta 
legislativa sobre esta matéria.
Esta proposta diz nomeadamente respeito 
à inclusão plena dos projectos LULUCF 
nos "mecanismos de projecto" (IC e 
MDL) previstos no Protocolo de Quioto,
incluindo a utilização de RCE e URE 
resultantes de actividades de projecto no 
âmbito do sistema comunitário antes da 
entrada em vigor de um futuro acordo 
internacional sobre as alterações 
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climáticas. 

Or. fr

Justificação

Alguns Estados-Membros criticam a Comissão por não ter justificado suficientemente a sua 
decisão de excluir as actividades LULUCF do âmbito do regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa da Comunidade. As conclusões do Conselho Europeu 
convidavam a Comissão a explorar as possibilidades desta inclusão. O Parlamento Europeu 
convidou igualmente a Comissão a analisar esta possibilidade. A inclusão de projectos 
LULUCF nos países em desenvolvimento através do MDL constituiria uma fonte de 
financiamento significativa, capaz de garantir a protecção da biodiversidade e a reabilitação 
das florestas degradadas.

Alteração 225
Urszula Krupa

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

Texto da Comissão Alteração

O artigo 3.º é alterado do seguinte modo: Suprimido
(a) A alínea c) passa a ter a seguinte 
redacção:
"c) "Gases com efeito de estufa", os gases 
enumerados no anexo II e outros 
constituintes gasosos da atmosfera, tanto 
naturais como antropogénicos, que 
absorvem e reemitem radiação 
infravermelha.”
(b) A alínea h) passa a ter a seguinte 
redacção:
“h) "Novo operador", qualquer 
instalação que desenvolva uma ou mais 
das actividades indicadas no anexo I e 
que tenha obtido um título de emissão de 
gases com efeito de estufa na sequência 
da apresentação à Comissão da lista 
referida no n.º 1 do artigo 11.°;”
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(c) São inseridas as seguintes alíneas:
“[t)] "Instalação de combustão", 
qualquer unidade técnica fixa em que se 
proceda à oxidação de combustíveis 
produzindo energia térmica ou mecânica, 
ou ambas, e em que se realizem outras 
actividades directamente associadas, 
incluindo a depuração de efluentes 
gasosos;
[u)] “Produtor de electricidade”, uma 
instalação que tenha produzido, a partir 
de 1 de Janeiro de 2005, electricidade 
para venda a terceiros e que apenas esteja 
abrangida pela categoria "Fornecimento 
de electricidade ou calor" no anexo I.”

Or. pl

Justificação

As novas definições propostas são demasiado genéricas e cobrem uma gama demasiado vasta 
de aspectos que não podem ser comparados em termos de características (gases com efeito 
de estufa) ou dimensão (instalações emissoras de gases) e que não têm uma influência 
significativa nas alterações climáticas.

Alteração 226
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A alínea c) passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

“c) "Gases com efeito de estufa", os gases 
enumerados no anexo II e outros 
constituintes gasosos da atmosfera, tanto 
naturais como antropogénicos, que 
absorvem e reemitem radiação 
infravermelha;”
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Or. en

Justificação

A definição do âmbito de aplicação da directiva deve garantir um enquadramento estável 
tanto para a indústria como para os Estados-Membros. A lista do anexo II cobre todos os 
“gases de Quioto”. Não existem dados disponíveis relativos a outros “constituintes gasosos”. 
Em consequência, deve ser mantida a definição existente.

Alteração 227
Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A alínea c) passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

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

Or. en

Justificação

A definição contida na Directiva 2003/87/CE não deve ser alterada, pois a introdução de 
uma definição mais ampla pode dar origem a dificuldades e confusão na aplicação. Assim, a 
definição estabelecida pela Directiva 2003/87/CE deve permanecer inalterada.
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Alteração 228
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Christofer Fjellner, Jerzy 
Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

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

“(c) “Gases com efeito de estufa”, os gases 
enumerados no anexo II e os gases 
enumerados nos futuros acordos 
internacionais;”

Or. en

Justificação

A definição de gases com efeito de estufa contida na proposta é demasiado lata e permite 
interpretações. No intuito de assegurar a coerência, a alteração propõe que a definição seja 
alinhada com o Protocolo de Quioto, salvaguardando assim a eficácia dos esforços de 
redução.

Alteração 229
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

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

“c) “Gases com efeito de estufa”, os gases 
enumerados no anexo II e os gases que, no 
âmbito de futuros acordos internacionais, 
sejam definidos como tal;”

Or. de
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Justificação

A directiva deve limitar-se aos gases com efeito de estufa enumerados no Protocolo de 
Quioto. A redacção proposta é tão abrangente que incluiria até, por exemplo, vapor de água. 
Há o perigo de esta situação conduzir, futuramente, à fixação de metas de redução
demasiado vagas, para além de requerer substanciais recursos administrativos.

Alteração 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texto da Comissão Alteração

(b) A alínea h) passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Consideramos que o aumento da capacidade deve ser tratado da mesma forma que as novas 
instalações, devendo, portanto, se for caso disso, receber direitos, tal como os novos 
operadores. De outra forma, haverá incentivos a novas instalações, em detrimento do 
aumento da capacidade, injustificados numa perspectiva ambiental. A fim de garantir uma 
interpretação harmonizada em toda a UE de aumento da capacidade, poderá ser adoptada 
uma definição clara, no âmbito do procedimento de comitologia, por ocasião da adopção de 
regras comunitárias de atribuição, ao abrigo do artigo 10.º A.
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Alteração 231
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

b) A alínea h) passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

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

Or. en

Justificação

A alteração do conceito de “novo operador” não é compreensível. Na directiva actualmente 
em vigor, o aumento da capacidade das instalações merece, muito justamente, o mesmo 
tratamento que as novas instalações. Em alguns Estados-Membros, o facto de uma instalação 
ser licenciada como “ampliação” ou como “nova instalação” depende apenas das práticas 
de licenciamento oficiais ou da decisão individual de uma autoridade licenciadora. Ambos os 
casos devem ser tratados da mesma forma no que respeita ao comércio de emissões, pelo 
menos no que se refere às atribuições gratuitas. Em consequência, a terminologia actual deve 
ser mantida.

Alteração 232
Amalia Sartori

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

Texto da Comissão Alteração

h) “Novo operador”, qualquer 
instalação que desenvolva uma ou mais das 

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

actividades indicadas no anexo I e que 
tenha obtido um título de emissão de gases 
com efeito de estufa ou uma actualização 
do título de emissão de gases com efeito 
de estufa, em virtude de uma alteração 
na natureza ou funcionamento ou de 
uma extensão da instalação, ou de uma 
alteração física que resulte num aumento 
significativo da capacidade da instalação 
existente, na sequência da apresentação à 
Comissão da lista referida no n.º 1 do 
artigo 11.°;

Or. en

Justificação

Relativamente ao princípio de não discriminação, para assegurar igualdade de condições, 
todos os produtores deverão ter direito a receber quantidades comparáveis de licenças 
gratuitas baseadas em valores de referência, quando abrem novas instalações ou aumentam 
a capacidade das existentes, enquanto a proposta da Comissão limita a atribuição gratuita
ao primeiro caso. A presente alteração promove o encerramento de instalações antiquadas e 
ineficientes e a transferência da produção para uma unidade centralizada moderna,
utilizando as economias de escala para conseguir estar à altura dos pesados investimentos 
necessários.

Alteração 233
Linda McAvan

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

Texto da Comissão Alteração

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

h) "Novo operador", qualquer 
instalação que desenvolva uma ou mais das 
actividades indicadas no anexo I e que 
tenha obtido um título de emissão de gases 
com efeito de estufa ou uma actualização 
do título de emissão de gases com efeito 
de estufa, em virtude de uma alteração 
significativa na natureza ou 
funcionamento da instalação, ou de um 
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aumento da sua capacidade  de pelo 
menos [  ] %, na sequência da apresentação 
à Comissão da lista referida no n.º 1 do 
artigo 11.°;

Or. en

Justificação

A reserva para novos operadores (NER) deve igualmente ser utilizada para as ampliações de 
instalações existentes, como é o caso na fase actual do sistema. Um limiar de capacidade 
garantirá que apenas sejam elegíveis extensões significativas.

Alteração 234
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

h) "Novo operador", qualquer 
instalação que desenvolva uma ou mais das 
actividades indicadas no anexo I e que 
tenha obtido um título de emissão de gases 
com efeito de estufa ou uma actualização 
do título de emissão de gases com efeito 
de estufa, em virtude de um aumento da 
capacidade de produção da instalação de 
pelo menos 20%, na sequência da 
apresentação à Comissão da lista referida 
no n.º 1 do artigo 11.°;

Or. en

Justificação

A definição de novo operador da presente directiva deve conferir à indústria um elevado 
nível de certeza e previsibilidade, apoiando os investimentos a longo prazo, bem como as 
novas instalações.
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Alteração 235
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

b) A alínea h) passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

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

Or. en

Justificação

A definição de novo operador deve cobrir igualmente as actualizações de licenças. A maior 
parte dos pedidos relativos à reserva dos novos operadores respeitam a actualizações de 
instalações. A definição proposta pela Comissão resultaria numa substancial discriminação 
das instalações a ampliar em relação às “novas instalações”. A alteração visa manter a 
definição actual.

Alteração 236
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

b) A alínea h) passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

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

Or. en

Justificação

A definição de “novo operador” deve abranger a situação de aumento da capacidade. A 
manutenção da definição actual constitui a abordagem mais eficaz e permite uma inovação 
acrescida nos processos existentes.

Alteração 237
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

b) A alínea h) passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido

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

Or. en

Justificação

A definição de “novo operador” deve abranger a situação de aumento da capacidade. A 
manutenção da definição actual constitui a abordagem mais eficaz e permite uma inovação 
acrescida nos processos existentes.



PE409.585v01-00 18/57 AM\733272PT.doc

PT

Alteração 238
Anne Laperrouze

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

É indispensável tratar de forma equivalente os novos operadores que disponham, pela 
primeira vez, de uma licença de emissão e os que necessitem de actualizar a sua licença 
devido ao alargamento ou a uma evolução significativa da sua actividade. Esta definição, que 
foi a utilizada para os dois primeiros períodos da directiva quotas (2005-2007 e 2008-2012), 
deve voltar a ser utilizada, a fim de não introduzir distorções de tratamento.

Alteração 239
Johannes Blokland

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

Texto da Comissão Alteração

h) “Novo operador”, qualquer 
instalação que desenvolva uma ou mais das 
actividades indicadas no anexo I e que 

h) “Novo operador”, qualquer 
instalação que desenvolva uma ou mais das 
actividades indicadas no anexo I e que 



AM\733272PT.doc 19/57 PE409.585v01-00

PT

tenha obtido um título de emissão de gases 
com efeito de estufa na sequência da 
apresentação à Comissão da lista referida 
no n.º 1 do artigo 11.°;

tenha obtido um título de emissão de gases 
com efeito de estufa na sequência da 
apresentação à Comissão da lista referida 
no n.º 1 do artigo 11.°, ou que tenha 
obtido uma actualização do título de 
emissão de gases com efeito de estufa em 
virtude de uma extensão de pelo menos 
10% da capacidade de produção da 
instalação;

Or. en

Justificação

O conceito de novos operadores deve abranger igualmente instalações que tenham obtido 
uma licença actualizada de emissão de gases com efeito de estufa em resultado de uma 
ampliação da instalação.

Alteração 240
Antonio De Blasio

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

Texto da Comissão Alteração

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

“h) “Novo operador”, qualquer 
instalação que desenvolva uma ou mais das 
actividades indicadas no anexo I e que 
tenha obtido, em virtude de uma alteração 
na natureza ou funcionamento ou de um 
aumento significativo da capacidade, um 
título de emissão de gases com efeito de 
estufa na sequência da apresentação à 
Comissão da lista referida no n.º 1 do 
artigo 11.°”

Or. hu
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Alteração 241
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A proposta de directiva não especifica a forma como os aumentos de capacidade das 
instalações existentes serão tratados juridicamente. Há que colmatar esta lacuna da 
legislação.

Alteração 242
Antonio De Blasio

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

Texto da Comissão Alteração

“[t)] “Instalação de combustão”, 
qualquer unidade técnica fixa em que se 
proceda à oxidação de combustíveis 
produzindo energia térmica ou mecânica, 
ou ambas, e em que se realizem outras 
actividades directamente associadas, 
incluindo a depuração de efluentes 

“[t)] “Instalação de combustão”, 
qualquer unidade técnica fixa em que se 
proceda à oxidação de combustíveis 
produzindo energia térmica ou mecânica, 
ou ambas;”
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gasosos;”

Or. hu

Alteração 243
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

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

“[t)] “Instalação de combustão”, 
qualquer unidade técnica fixa em que se 
proceda à oxidação de combustíveis 
produzindo energia térmica ou mecânica, 
ou ambas, para fornecimento a 
utilizadores finais fora da instalação de 
combustão em causa;

Or. de

Justificação

A definição de “instalação de combustão” deve ser expressa e exclusivamente limitada a 
centrais eléctricas e não deve incluir a incineração interna em unidades industriais. De outra 
forma, as categorias industriais tornar-se-ão obsoletas, contrariando a útil diferenciação 
entre o sector da energia e a indústria em termos de regras de atribuição.

Alteração 244
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

“[t)] “Instalação de combustão”, 
qualquer unidade técnica fixa em que se 

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

proceda à oxidação de combustíveis 
produzindo energia térmica ou mecânica, 
ou ambas, para fornecimento a 
utilizadores finais fora da instalação de 
combustão em causa;

Or. de

Justificação

A definição de “instalação de combustão” deve ser expressa e exclusivamente limitada a 
centrais eléctricas, em conformidade com o título do anexo I da directiva (fornecimento de 
energia e calor) e não deve incluir a incineração interna em unidades industriais. De outra 
forma, não só se verificaria uma lacuna no sistema, como as categorias de indústrias se 
tornariam obsoletas, contrariando a útil diferenciação entre o sector da energia e a indústria 
em termos de regras de atribuição.

Alteração 245
Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Por razões de clarificação técnica.
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Alteração 246
Frieda Brepoels

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

Texto da Comissão Alteração

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

[t)] “Instalação de combustão”, 
qualquer unidade técnica fixa em que se 
proceda à oxidação de combustíveis 
produzindo energia térmica ou mecânica, 
ou ambas, e em que se realizem outras 
actividades directamente associadas, 
incluindo a depuração de efluentes 
gasosos; operações de reciclagem tal como 
definidas no ponto R3 do Anexo II-B da 
Directiva 91/156/CEE são excluídas da 
definição de “instalação de combustão”;

Or. en

Justificação

A promoção da reciclagem constitui um importante objectivo da UE. A inclusão das 
operações de reciclagem de metal no regime comunitário de licenças de emissão poderá 
tornar a reciclagem de metal mais onerosa, o que, por seu turno, poderá conduzir ao 
aumento das exportações de sucata metálica com valor e a perdas ambientais.

Alteração 247
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

Texto da Comissão Alteração

[t)] “Instalação de combustão”, 
qualquer unidade técnica fixa em que se 
proceda à oxidação de combustíveis 
produzindo energia térmica ou mecânica, 

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

ou ambas, e em que se realizem outras 
actividades directamente associadas, 
incluindo a depuração de efluentes 
gasosos; operações de reciclagem tal como 
definidas no ponto R3 do Anexo II-B da 
Directiva 91/156/CEE são excluídas da 
definição de “instalação de combustão;

Or. en

Justificação

Um dos objectivos da política comunitária é promover a reciclagem e melhorar a eficácia da 
gestão dos recursos da UE. Portanto, não faz sentido incluir as operações de reciclagem de 
metal num regime que as irá penalizar e onerar.

Alteração 248
Johannes Blokland

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

Texto da Comissão Alteração

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

[(u)] )] “Produtor de electricidade”, uma 
instalação que produz electricidade.

Or. en

Justificação

A limitação da definição à produção de electricidade “para venda a terceiros” cria uma 
distorção da concorrência entre produtores que vendem ao mercado e a produção própria 
nas indústrias. Pretende-se evitar a sugestão de que a auto-geração recebe um tratamento 
diferente.
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Alteração 249
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

[(u)] “Produtor de electricidade”, uma 
instalação que tenha produzido, a partir de 
1 de Janeiro de 2005, electricidade para 
venda a terceiros e/ou carga parasita, e 
que apenas esteja abrangida pela categoria 
“Fornecimento de electricidade ou calor” 
no anexo I.

Or. en

Justificação

A electricidade é igualmente produzida em instalações industriais e consumida, total ou 
parcialmente, para satisfazer necessidades próprias. A definição constante do projecto 
estabelece uma distinção injustificada entre operadores e cria a possibilidade de 
perturbações da concorrência no mercado de produção da electricidade, bem como soluções 
desiguais para os geradores individuais e no que respeita, nomeadamente, ao controlo das 
emissões.

Alteração 250
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

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

Texto da Comissão Alteração

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

[(u)] “Produtor de electricidade”, uma 
instalação que tenha produzido, a partir de 
1 de Janeiro de 2005, electricidade para 
venda a terceiros e que apenas esteja 
abrangida pela categoria “Fornecimento de 
electricidade ou calor” no anexo I. O 
fornecimento de electricidade com tarifas 
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de alimentação não será considerado 
como venda a terceiros, a menos que as 
tarifas de alimentação contenham um 
mecanismo de ajustamento que permita a 
recuperação do preço dos direitos de 
emissão de CO2.

Or. en

Justificação

O regime proposto (venda exclusiva em leilão) para a electricidade produzida em cogeração 
– produção combinada de calor e electricidade – apenas se justifica nos casos em que as 
tarifas permitam a repercussão. Se tal não for o caso, a venda em leilão da electricidade 
cogerada será prejudicial para esta última e penalizará o desenvolvimento da cogeração, 
colocando em vantagem sistemas com emissões de CO2 mais elevadas. Será injusto submeter 
a produção de electricidade a venda exclusiva em leilão enquanto a electricidade for vendida 
com tarifas de alimentação que não repercutem os direitos.

Alteração 251
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea [v)] (nova)

Texto da Comissão Alteração

[v)] “empresas com um consumo 
intensivo de energia”, as entidades 
empresariais definidas no ponto 4-A) do 
anexo I;”

Or. de

Justificação

Do ponto 4-A) do anexo I consta uma lista de actividades com um consumo intensivo de 
energia a que devem ser atribuídas, a título gratuito, licenças para emissões indirectas. Por 
razões de coerência, é necessário remeter sistematicamente para a lista de actividades com 
um consumo intensivo de energia constante do ponto 4-A) do anexo I, tendo em conta o artigo 
10.º-B. 
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Alteração 252
Holger Krahmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea [v)] (nova)

Texto da Comissão Alteração

[v)] projectos “Gold Standard”, os 
projectos MDL/IC e as RCE/URE a partir 
destes geradas que satisfazem todos os 
critérios da CQNUAC, nomeadamente o 
critério da adicionalidade;

Or. en

Justificação

A fim de garantir que os certificados de redução de emissões são gerados de forma 
compatível com o ambiente e de evitar a sua utilização indevida, o conceito de “Gold 
Standard” deve ser definido e associado a padrões das Nações Unidas.

Alteração 253
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea [v)] (nova)

Texto da Comissão Alteração

[v)] “Projectos do tipo Gold Standard”, 
projectos que observam as regras 
desenvolvidas pela Fundação Gold 
Standard;

Or. en

Justificação

A expressão “Gold Standard” remeterá para os critérios utilizados para definir projectos de 
alta qualidade, ou seja, projectos claramente complementares e que contribuam para o 
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desenvolvimento sustentável. É, pois, necessário definir claramente o significado de “Gold 
Standard”.

Alteração 254
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea [w)] (novo)

Texto da Comissão Alteração

[w)] ‘fuga de carbono”, a produção 
directamente relacionada com a presente 
directiva deslocalizada para fora da UE. 
As fugas podem ocorrer através da 
relocalização de fábricas, caso em que a 
fuga de carbono ocorre 
independentemente da eficácia relativa da 
nova fábrica comparativamente com a 
fábrica que substituiu na UE, ou através 
da substituição por importações, caso em 
que os produtos europeus são substituídos 
por bens importados produzidos em 
instalações com uma maior intensidade de 
CO2;

Or. en

Justificação

A directiva utiliza a expressão “fuga de carbono” sem que esta esteja claramente definida. É 
importante clarificar em que circunstâncias ocorre uma fuga de carbono e o papel da 
eficácia relativa das instalações em termos de CO2. Importa notar que a deslocalização de 
actividades de produção da UE para regiões não incluídas no anexo I irá ocasionar fugas de 
carbono, a menos que o limite seja reduzido, uma vez que outras instalações atingirão o 
limite.
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Alteração 255
Anders Wijkman

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea [v)] (nova)

Texto da Comissão Alteração

[v)] “fuga de carbono”, a deslocalização 
da produção para instalações com uma 
intensidade líquida de CO2 superior 
situadas no exterior da fronteira da UE, 
por razões directamente relacionadas com 
o aumento dos custos de produção 
resultante da aplicação da presente 
directiva;

Or. en

Alteração 256
Pilar Ayuso

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea [v)] (nova)

Texto da Comissão Alteração

[v)] “instalação externalizada”, uma 
instalação que seja propriedade de um 
terceiro e/ou seja por este operada e que 
cumpra uma função que pode, 
alternativamente, ser assegurada por uma 
actividade de produção interna integrada 
no processo de produção do sector 
económico;

Or. en

Justificação

A expressão “instalação externalizada”deve ser definida, a fim de evitar que a estas 
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instalações sejam aplicados métodos de atribuição diferentes e, por conseguinte, custos 
diferentes, superiores aos da geração interna nos sectores que abastecem.

Alteração 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea [v)] (nova)

Texto da Comissão Alteração

[v)] “Redução Certificada de Emissão 
temporária” ou “tCER”, uma unidade 
resultante da actividade de um projecto de 
florestação ou de repovoamento florestal 
que expira no termo do período de 
compromisso nos termos do qual foi 
emitida, em aplicação do artigo 12.º do 
Protocolo de Quioto e das decisões 
adoptadas nos termos do Protocolo de 
Quioto;

Or. en

Alteração 258
Patrick Louis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea [v)] (nova)

Texto da Comissão Alteração

[v)] “Redução Certificada de Emissão 
temporária” ou “tCER”, uma unidade 
resultante da actividade de um projecto de 
florestação ou de repovoamento florestal 
que expira no termo do período de 
compromisso nos termos do qual foi 
emitida, em aplicação do artigo 12.º do 
Protocolo de Quioto e das decisões 
decorrentes da Convenção-Quadro das 



AM\733272PT.doc 31/57 PE409.585v01-00

PT

Nações Unidas sobre as Alterações 
Climáticas (UNFCCC) e do Protocolo de 
Quioto;”

Or. fr

Justificação

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

Alteração 259
Peter Liese

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea [v)] (nova)

Texto da Comissão Alteração

[v)] “sectores expostos a um risco 
significativo de fugas de carbono", 
sectores identificados segundo os critérios
do n.º 9 do artigo 10-A e que estão 
enumerados no Anexo I-A da presente 
directiva;

Or. en

Justificação

Clarificação dos sectores expostos por referência a critérios e ao novo anexo.

Alteração 260
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea [v)] (nova)
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Texto da Comissão Alteração

[v)] “sectores expostos a um risco 
significativo de fugas de carbono", 
sectores identificados segundo os critérios 
do n.º 9 do artigo 10-A e que estão 
enumerados no Anexo I-A da presente 
directiva;

Or. en

Justificação

Clarificação dos sectores expostos por referência a critérios e ao novo anexo.

Alteração 261
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea [v)] (nova)

Texto da Comissão Alteração

[v)] “sectores expostos a um risco 
significativo de fugas de carbono", 
sectores definidos segundo os critérios do 
n.º 9 do artigo 10-A e que estão 
enumerados no Anexo I-A (novo) da 
presente directiva;

Or. pl

Justificação

A fim de assegurar a coerência com as alterações do n.º 9 do artigo 10.º A e do anexo 1 A 
(novo).
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Alteração 262
Irena Belohorská

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea c)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea [v)] (nova)

Texto da Comissão Alteração

[v)] “sectores expostos a um risco 
significativo de fugas de carbono", 
sectores identificados segundo os critérios
do n.º 9 do artigo 10-A e que estão 
enumerados no Anexo I-A da presente 
directiva

Or. en

Justificação

Clarificação dos sectores expostos por referência a critérios e ao novo anexo.

Alteração 263
Peter Liese, Matthias Groote, Linda McAvan, Caroline Lucas, Jens Holm

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O n.º 2 do artigo 3.ºC  passa a ter a 
seguinte redacção:
“2.  Em 2013 e [...] em cada ano
subsequente, a quantidade total de 
licenças de emissão a atribuir a 
operadores aéreos diminuirá, partindo de 
95%, de acordo com o factor de redução 
linear definido no artigo 9.º.”

Or. en
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Alteração 264
Peter Liese

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O n.º 2 do artigo 3.º-C  passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. A partir de 1 de Janeiro de 2013, [...] 
a quantidade total de licenças de emissão 
a atribuir a operadores aéreos será 
equivalente a 95% das emissões 
históricas da aviação, que, em cada ano 
subsequente, serão ajustadas pelo factor 
linear aplicável ao abrigo do artigo 9.º."

Or. en

Justificação

O acordo do Conselho e do Parlamento Europeu relativamente à inclusão da aviação no 
regime de comércio de licenças de emissão refere que o limite pode ser adaptado no âmbito 
da revisão geral. No segundo período, a aviação deve ser tratada como todos os outros 
sectores. É por este motivo que o factor linear deve igualmente ser aplicável à aviação.

Alteração 265
Peter Liese, Matthias Groote

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O n.º 2  do artigo 3.º-D  passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. Sem prejuízo do disposto no artigo 
10.º-B, a quantidade de licenças de 
emissão atribuídas a título gratuito ao 
abrigo dos n.ºs 3 a 5 do presente artigo [e 



AM\733272PT.doc 35/57 PE409.585v01-00

PT

do n.º 2 do artigo 3.º-C] em 2013 deve ser 
de 80% da quantidade determinada em 
conformidade com as medidas referidas 
no n.º 1 e, posteriormente, a atribuição a 
título gratuito deve diminuir anualmente 
em quantidades iguais até à eliminação 
total de atribuições a título gratuito em 
2020. A partir de 2014, a atribuição de 
licenças de emissão a título gratuito a 
operadores aéreos ao abrigo do presente 
número deverá diminuir anualmente em 
quantidades iguais, resultando na 
eliminação total de licenças de emissão a 
título gratuito em 2020."

Or. en

Justificação

Corresponde ao acordo entre o Conselho e o Parlamento sobre a inclusão da aviação no 
regime de comércio de licenças de emissão. O acordo refere que a quantidade de licenças 
vendidas em leilão pode ser aumentada no âmbito da revisão geral. Os autores da alteração 
referiram esta possibilidade e apoiam a ideia avançada pela Comissão Europeia na revisão 
geral.

Alteração 266
Caroline Lucas, Jens Holm

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-B (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2-B) O n.º 2 do artigo 3.º-D passa a ter a 
seguinte redacção:
"2. No que respeita à venda em leilão, a 
partir de 2013, a aviação será tratada da 
mesma forma que os produtores de 
electricidade."

Or. en
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Justificação

O sector da aviação poderá repercutir nos consumidores a maior parte do custo das licenças 
de emissão. Para eliminar lucros aleatórios e para assegurar a coerência com a posição do 
Parlamento, em primeira leitura, sobre a inclusão do sector da aviação no regime de 
comércio de licenças, propõe-se que, a partir de 2013, a aviação seja tratada da mesma 
forma que os produtores de electricidade no que respeita à venda de licenças em leilão.

Alteração 267
Linda McAvan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O artigo 4.º passa a ter a seguinte 
redacção:

“Artigo 4.º

Títulos de emissão de gases com efeito de 
estufa

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, a partir de 1 de Janeiro de 2005, 
nenhuma instalação realize qualquer 
actividade enumerada no anexo I de que 
resultem emissões especificadas em 
relação a essa actividade, a não ser que o 
seu operador seja detentor de um título 
emitido pela autoridade competente de 
acordo com o disposto nos artigos 5.º e 
6.º, ou que a instalação esteja [...] 
excluída do regime comunitário nos 
termos do artigo 27.º.”

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração técnica à Directiva 2003/87/CE, num artigo que não é modificado 
na proposta da Comissão. Clarifica-se que as derrogações concedidas às instalações de 
pequena dimensão nos termos do artigo 27.º deixam de ser temporárias e passam a ser 
permanentes na fase III.
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Alteração 268
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2003/87/CE
Artigo 5 – alínea (d)

Texto da Comissão Alteração

d) Das medidas previstas para monitorizar 
e comunicar emissões de acordo com o
regulamento referido no artigo 14.º.

(d) De um plano de monitorização, bem 
como de outras medidas com vista a 
assegurar o cumprimento dos requisitos 
previstos no regulamento referido no artigo 
14.º.

Or. en

Justificação

O plano de monitorização constitui um requisito legal crucial para a obtenção de um título 
de emissão de gases com efeito de estufa. Em consequência, deve ser referido no artigo 5.º da 
directiva RCLE-UE. O plano tem de satisfazer os requisitos do novo regulamento relativo à 
monitorização e apresentação de relatórios referido no artigo 14.º.

Alteração 269
Konrad Szymański

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/87/CE
Artigo 6 - n.º 1 – novo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

(4) Ao n.º 1 do artigo 6.º é aditado o 
seguinte parágrafo:

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Não é necessário criar para as autoridades competentes a nova obrigação de rever o título de 
emissão de gases com efeito de estufa. As revisões são actualizadas nos Estados-Membros 
quando se verifica uma alteração significativa dos processos de produção, uma alteração da 
instalação, etc..

Alteração 270
Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2003/87/CE
Artigo 6 - n.º 1 – novo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

(4) Ao n.º 1 do artigo 6.º é aditado o 
seguinte parágrafo:

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Não é necessário criar para as autoridades competentes a nova obrigação de rever o título de 
emissão de gases com efeito de estufa. As revisões são actualizadas nos Estados-Membros 
quando se verifica uma alteração significativa dos processos de produção, uma alteração da 
instalação, etc..
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Alteração 271
Urszula Krupa

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

Texto da Comissão Alteração

“Artigo 9.º Suprimido
Quantidade de licenças de emissão a nível 
comunitário:
A quantidade de licenças de emissão a 
nível comunitário emitidas anualmente 
com início em 2013 deve diminuir de uma 
forma linear a partir do ponto médio do 
período de 2008 a 2012. A quantidade 
deve diminuir por um factor linear de 
1,74% em comparação com a quantidade 
anual total média de licenças emitidas 
pelos Estados-Membros em conformidade 
com as decisões da Comissão relativas aos 
seus planos nacionais de atribuição para 
o período de 2008 a 2012.
A Comissão deve publicar, até 30 de 
Junho de 2010, a quantidade absoluta de 
licenças de emissão para 2013, com base 
nas quantidades totais de licenças 
emitidas pelos Estados-Membros em 
conformidade com as decisões da 
Comissão relativas aos seus planos 
nacionais de atribuição para o período de 
2008 a 2012.
A Comissão deve proceder à revisão do 
factor linear o mais tardar em 2025.”

Or. pl

Justificação

Uma redução linear da quantidade de licenças resultaria num aumento linear dos custos 
para as sociedades e economias dos Estados-Membros. Numa altura em que os preços dos 
combustíveis e dos alimentos não cessam de aumentar, tal apenas contribuiria para o 
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considerável empobrecimento das sociedades.

Alteração 272
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Texto da Comissão Alteração

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

A quantidade de licenças de emissão a 
nível comunitário emitidas anualmente 
com início em 2013 deve diminuir de uma 
forma linear a partir do ponto médio do 
período de 2008 a 2012. A quantidade deve 
diminuir por um factor linear em 
comparação com a quantidade anual total 
média de licenças emitidas pelos Estados-
Membros em conformidade com as 
decisões da Comissão relativas aos seus 
planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012. O factor linear 
deve corresponder à realização de um 
objectivo comunitário de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa em, 
pelo menos, 40% das emissões de 1999 até 
2020, incumbindo dois terços do esforço 
de redução aos sectores abrangidos pelo 
regime comunitário. As emissões 
verificadas em 2005 constituirão a 
referência para a determinação do 
esforço. A Comissão publicará o factor 
linear até 30 de Junho de 2010.

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

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

A Comissão deve proceder à revisão do 
factor linear o mais tardar em 2025.

A Comissão deve proceder à revisão do 
factor linear o mais tardar em 2015, a fim 
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de assegurar a conformidade das medidas 
da UE com as mais recentes descobertas 
científicas em matéria de níveis de 
emissões sustentáveis.

Or. en

Justificação

Até há pouco tempo, a comunidade científica colocava consensualmente a zona de segurança,
para evitar os mais graves efeitos da alteração climática, em 450 ppm; contudo, novos 
elementos vieram demonstrar que o nível crítico começa já em 350 ppm. Isso obriga a uma 
redução de, pelo menos, 60% das emissões de gases com efeito de estufa até 2030 e de 100% 
até 2050. Para que estas reduções sejam alcançadas de forma previsível e rentável, o 
objectivo de redução de 2020 tem de ser mais ambicioso.

Alteração 273
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

A Comissão deve publicar, até 30 de Junho 
de 2010, a quantidade absoluta de licenças 
de emissão para 2013, com base nas 
quantidades totais de licenças emitidas 
pelos Estados-Membros em conformidade 
com as decisões da Comissão relativas aos 
seus planos nacionais de atribuição para o 
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período de 2008 a 2012. período de 2008 a 2012.
A Comissão deve proceder à revisão do 
factor linear o mais tardar em 2025.

A Comissão deve proceder à revisão do 
factor linear o mais tardar em 2025. Se o 
IPCC concluir que o processo de 
alteração climática é mais rápido do que o 
previsto, a Comissão procederá de 
imediato à revisão do factor linear e, se
for caso disso, proporá o seu ajustamento.

Or. en

Justificação

Em Bali, considerou-se que os países desenvolvidos deveriam reduzir o nível de 1990 das 
suas emissões de gases com efeito de estufa entre 25% e 40% até 2020. Para atingir este 
objectivo, o regime comunitário de comércio de licenças de emissão deve começar com uma 
redução de 25% em 2020 (em relação aos níveis de 2005), que pode ser ajustada para 30% 
no contexto de um acordo internacional posterior a 2012. Isto significa que o factor linear 
deve ser ajustado para 2% (1,74 x 25/21). O aumento de 25% para 30% deve ser 
relativamente fácil comparativamente com um aumento de 20% para 30%. O factor deve ser 
revisto logo que novas conclusões do IPCC demonstrem a necessidade dessa revisão.

Alteração 274
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

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

A quantidade de licenças de emissão a 
nível comunitário emitidas anualmente 
com início em 2013 e até 2020 deve 
diminuir de uma forma linear a partir do 
ponto médio do período de 2008 a 2012. A 
quantidade deve diminuir por um factor 
linear de 1,74% em comparação com a 
quantidade anual total média de licenças 
emitidas pelos Estados-Membros em 
conformidade com as decisões da 
Comissão relativas aos seus planos 
nacionais de atribuição para o período de 
2008 a 2012.
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A Comissão deve publicar, até 30 de Junho 
de 2010, a quantidade absoluta de licenças 
de emissão para 2013, com base nas 
quantidades totais de licenças emitidas 
pelos Estados-Membros em conformidade 
com as decisões da Comissão relativas aos 
seus planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012.

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

A Comissão deve proceder à revisão do 
factor linear o mais tardar em 2025.

A Comissão procederá à revisão do factor 
linear o mais tardar em 2016, para o 
período seguinte.

Or. en

Justificação

A directiva deve definir as regras para o período 2013-2020. Para o período posterior a 
2020, deverá proceder-se a uma revisão por um novo procedimento de co-decisão. O factor 
linear não deve ser determinado para além de 2020. O final do período deve indicar o final 
do período de fixação de limites. Para o período posterior a 2020, a revisão dos encargos 
para a indústria abrangida pelo regime de comércio de licenças de emissão deve ser iniciada 
atempadamente.

Alteração 275
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

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

A quantidade de licenças de emissão a 
nível comunitário emitidas anualmente 
com início em 2013 deve diminuir de uma 
forma linear a partir do ponto médio do 
período de 2008 a 2012. A quantidade deve 
diminuir por um factor linear em 
comparação com a quantidade anual total 
média de licenças emitidas pelos Estados-
Membros em conformidade com as 
decisões da Comissão relativas aos seus 
planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012. O factor linear 
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deve corresponder à realização de um 
objectivo comunitário de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa em, 
pelo menos, 30% das emissões de 1999 até 
2020, incumbindo dois terços do esforço 
de redução aos sectores abrangidos pelo 
regime comunitário. As emissões 
verificadas em 2005 constituirão a 
referência para a determinação do 
esforço. A Comissão publicará o factor 
linear até 30 de Junho de 2010.
Na ausência da conclusão de um acordo 
internacional sobre as alterações 
climáticas que imponha, em 2020, níveis 
obrigatórios de emissão de gases com 
efeito de estufa comparáveis aos níveis de 
redução acordados pelo Conselho 
Europeu, o factor linear será reduzido, a 
fim de corresponder à realização de um 
objectivo comunitário de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
20% das emissões de 1999 até 2020, 
incumbindo dois terços do esforço de 
redução aos sectores abrangidos pelo 
regime comunitário. As emissões 
verificadas em 2005 constituirão a 
referência para a determinação do 
esforço.

Or. en

Justificação

A UE deverá propor uma redução das emissões de gases com efeito de estufa de 30% em 
relação a 1990, a fim de alcançar um acordo internacional sólido sobre alterações 
climáticas. No caso de não ser alcançado um acordo internacional, o limite do regime 
comunitário de comércio de licenças de emissão poderá ser reduzido, de modo a ser coerente 
com um objectivo de redução das emissões de gases com efeito de estufa de 20% em relação 
a 1990.
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Alteração 276
Anders Wijkman

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

Texto da Comissão Alteração

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

A quantidade de licenças de emissão a 
nível comunitário emitidas anualmente 
com início em 2013 deve diminuir de uma 
forma linear a partir do ponto médio do 
período de 2008 a 2012. A quantidade deve 
diminuir por um factor linear em 
comparação com a quantidade anual total 
média de licenças emitidas pelos Estados-
Membros em conformidade com as 
decisões da Comissão relativas aos seus 
planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012. O factor linear 
deve corresponder à realização de um 
objectivo comunitário de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa em, 
pelo menos, 30% das emissões de 1999 até 
2020, incumbindo dois terços do esforço 
de redução aos sectores abrangidos pelo 
regime comunitário. As emissões 
verificadas em 2005 constituirão a 
referência para a determinação do 
esforço. A Comissão publicará o factor
linear até 30 de Junho de 2010.

Or. en

Justificação

Em Bali, a União Europeia comprometeu-se a assegurar uma redução interna de 25-40%. 
Dados científicos mostram que a UE deveria propor um objectivo de redução mais realista, a 
fim de alcançar um acordo internacional sólido sobre alterações climáticas e de evitar 
alterações climáticas perigosas.
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Alteração 277
Dan Jørgensen

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

Texto da Comissão Alteração

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

A quantidade de licenças de emissão a 
nível comunitário emitidas anualmente 
com início em 2013 deve diminuir de uma 
forma linear a partir do ponto médio do 
período de 2008 a 2012. A quantidade deve 
diminuir por um factor linear em 
comparação com a quantidade anual total 
média de licenças emitidas pelos Estados-
Membros em conformidade com as 
decisões da Comissão relativas aos seus 
planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012. O factor linear 
deve corresponder à realização de um 
objectivo comunitário de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa em, 
pelo menos, 30% das emissões de 1999 até 
2020, incumbindo dois terços do esforço 
de redução aos sectores abrangidos pelo 
regime comunitário. As emissões 
verificadas em 2005 constituirão a 
referência para a determinação do 
esforço. A Comissão publicará o factor 
linear até 30 de Junho de 2010.

Or. en

Justificação

A UE deverá propor uma redução das emissões de gases com efeito de estufa de 30% em 
relação a 1990, a fim de alcançar um acordo internacional sólido sobre alterações 
climáticas.
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Alteração 278
Peter Liese

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

Texto da Comissão Alteração

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

A quantidade de licenças de emissão a 
nível comunitário emitidas anualmente 
com início em 2013 deve diminuir de uma 
forma linear a partir do ponto médio do 
período de 2008 a 2012. A quantidade deve 
diminuir por um factor linear em 
comparação com a quantidade anual total 
média de licenças emitidas pelos Estados-
Membros em conformidade com as 
decisões da Comissão relativas aos seus 
planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012. O factor linear 
deve corresponder à realização de um 
objectivo comunitário de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa em, 
pelo menos, 30% das emissões de 1999 até 
2020. O cálculo deste factor deverá ter em 
conta os esforços suplementares 
desenvolvidos nos sectores não 
abrangidos pelo regime comunitário e 
pelo sector da aviação. As emissões 
verificadas em 2005 constituirão a 
referência para a determinação do 
esforço. A Comissão publicará o factor 
linear até 30 de Junho de 2010.

Or. en

Justificação

Esta alteração corresponde a uma alteração do limite para a aviação e a uma alteração 
destinada a tornar mais ambiciosa a partilha do esforço. A proposta da Comissão Europeia 
impõe um esforço relativo demasiado importante aos sectores abrangidos pelo regime 
comunitário de comércio de licenças e um esforço demasiado débil aos sectores não 
abrangidos por este regime e ao sector da aviação. Esta situação torna-se ainda mais óbvia 
no cenário de 30%.
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Alteração 279
Caroline Lucas

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

Texto da Comissão Alteração

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

A quantidade de licenças de emissão a 
nível comunitário emitidas anualmente 
com início em 2013 deve diminuir de uma 
forma linear a partir do ponto médio do 
período de 2008 a 2012. A quantidade deve 
diminuir por um factor linear 
correspondente a dois terços de um 
esforço de redução total de 30% pela 
Comunidade até 2020, e deve ser 
estabelecida por referência à quantidade 
anual total média de licenças emitidas 
pelos Estados-Membros em conformidade 
com as decisões da Comissão relativas aos 
seus planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012.

Or. en

Justificação

O cenário apresentado no 4.º relatório de avaliação do IPCC, que dá 50% de probabilidade 
à manutenção do aumento de temperatura em 2º C, parte do princípio de que, até 2020, os 
países industrializados reduzirão as suas emissões internas em 25%-40% em relação a 1990 
e de que nas partes não abrangidas pelo anexo I o status quo é consideravelmente alterado.
Quanto maior for o prazo, mais onerosas serão as reduções, razão pela qual a UE deverá 
tomar o objectivo de redução de 30% como ponto de partida para as medidas internas.

Alteração 280
Bogusław Sonik

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

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

A quantidade de licenças de emissão a 
nível comunitário emitidas anualmente 
com início em 2013 e até 2020 deve 
diminuir de uma forma linear a partir do 
ponto médio do período de 2008 a 2012. A 
quantidade deve diminuir por um factor 
linear de 1,74% em comparação com a 
quantidade anual total média de licenças 
emitidas pelos Estados-Membros em 
conformidade com as decisões da 
Comissão relativas aos seus planos 
nacionais de atribuição para o período de 
2008 a 2012.

Or. en

Alteração 281
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

A quantidade de licenças de emissão a 
nível comunitário emitidas anualmente 
com início em 2013 e até 2020 deve 
diminuir de uma forma linear a partir do 
ponto médio do período de 2008 a 2012. A 
quantidade deve diminuir por um factor 
linear de 1,74% em comparação com a 
quantidade anual total média de licenças 
emitidas pelos Estados-Membros em 
conformidade com as decisões da 
Comissão relativas aos seus planos 
nacionais de atribuição para o período de 
2008 a 2012.

Or. en
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Alteração 282
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A fim de garantir à indústria um nível de segurança e de previsibilidade adequado, a 
quantidade de licenças a emitir pelos Estados-Membros no âmbito dos respectivos planos 
nacionais de atribuição para 2008-2012 deve ser conhecida o mais depressa possível, pelo 
que esta data deve ser avançada.

Alteração 283
Linda McAvan

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Esta alteração técnica visa assegurar que a Comissão não terá de esperar pela emissão de 
todas as licenças na Fase II para publicar a quantidade absoluta de licenças para 2013.

Alteração 284
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, 
Miroslav Ouzký, Holger Krahmer, Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve proceder à revisão do 
factor linear o mais tardar em 2025.

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

Or. en

Justificação

O factor linear deverá ser avaliado a meio do terceiro período de comércio de licenças, à luz 
do potencial de redução e da rentabilidade.

Alteração 285
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve proceder à revisão do 
factor linear o mais tardar em 2025.

A Comissão procederá à revisão do factor 
linear o mais tardar em 2016.
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Or. en

Justificação

O factor linear deverá ser avaliado a meio do terceiro período de comércio de licenças, à luz 
do potencial de redução e da rentabilidade.

Alteração 286
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve proceder à revisão do 
factor linear o mais tardar em 2025.

A Comissão procederá à revisão do factor 
linear o mais tardar em 2020.

Or. en

Justificação

Consideramos preferível rever o factor linear antes do início do novo período. Em 2020, 
disporemos de novas informações, indicando se é ou não necessário/viável definir objectivos 
de redução mais restritivos. Não há razões para esperar até 2025.

Alteração 287
Evangelia Tzampazi

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

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve proceder à revisão do 
factor linear o mais tardar em 2025.

A Comissão procederá à revisão do factor 
linear de cinco em cinco anos, com base 
em dados científicos recentes, a fim de 
garantir a sua pertinência para a 
realização do objectivo de luta contra as 
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alterações climáticas.

Or. el

Justificação

O IPCC (Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas) apresenta, de cinco em 
cinco anos, um relatório sobre os dados científicos recentes no domínio das alterações 
climáticas. A fim de garantir que o objectivo de redução das emissões a nível comunitário se 
apoia nos dados científicos pertinentes, o factor linear deve ser revisto de cinco em cinco 
anos.

Alteração 288
Urszula Krupa

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A Suprimido

Ajustamento da quantidade de licenças de 
emissão a nível comunitário

1. No que diz respeito às instalações 
incluídas no regime comunitário no 
período de 2008 a 2012 nos termos do 
n.° 1 do artigo 24.°, a quantidade de 
licenças de emissão a emitir a partir de 1 
de Janeiro de 2013 deve ser ajustada a 
fim de reflectir a quantidade anual média 
de licenças de emissão concedidas a essas 
instalações durante o período da sua 
inclusão, ajustada pelo factor linear 
referido no artigo 9.°.
2. No que diz respeito a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013, os Estados-Membros 
devem assegurar que os operadores dessas 
instalações possam apresentar à 
autoridade competente dados de emissão 
verificados independentemente a fim de 
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serem tidos em conta na quantidade de 
licenças a emitir.
Esses dados devem ser apresentados, até 
30 de Abril de 2010 o mais tardar, à 
autoridade competente relevante de 
acordo com as disposições adoptadas nos 
termos do n.° 1 do artigo 14.°. 
Se os dados apresentados estiverem 
devidamente fundamentados, a 
autoridade competente deve notificar a 
Comissão até 30 de Junho de 2010 e a 
quantidade de licenças de emissão a 
conceder, ajustada pelo factor linear 
referido no artigo 9.°, deve ser ajustada 
em conformidade.
3. A Comissão publicará as quantidades 
ajustadas referidas nos n.ºs 1 e 2.

Or. pl

Justificação

Uma redução linear da quantidade de licenças resultaria num aumento linear dos custos 
para as sociedades e economias dos Estados-Membros. Numa altura em que os preços dos 
combustíveis e dos alimentos não cessam de aumentar, tal apenas contribuiria para o 
considerável empobrecimento das sociedades. Esta situação seria agravada pela inclusão 
generalizada de operadores no sistema comunitário previsto depois de 2013.

Alteração 289
Johannes Blokland

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

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão publicará as quantidades 
ajustadas referidas nos n.ºs 1 e 2.

3. Relativamente a instalações excluídas 
do regime comunitário ao abrigo do 
artigo 27.º ou devido a encerramento, a 
quantidade total de licenças será reduzida 
em conformidade.
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A Comissão publicará as quantidades 
ajustadas referidas nos n.ºs 1 e 2.

Or. en

Justificação

Em caso de exclusão de instalações do regime comunitário de comércio de licenças de 
emissão, a quantidade de licenças deve ser reduzida para garantir o limite global do regime.

Alteração 290
Linda McAvan

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

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão publicará as quantidades 
ajustadas referidas nos n.ºs 1 e 2.

3. A Comissão publicará, até Setembro de 
2010, as quantidades ajustadas referidas 
nos n.ºs 1 e 2.

Or. en

Justificação

Alteração técnica que visa clarificar a data limite em que a Comissão deverá ter publicado os 
dados comunicados pelos Estados-Membros relativos a instalações incluídas no regime 
comunitário durante a fase II, ou incluídas a partir de 2013.

Alteração 291
Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso de a quantidade de licenças 
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adicionais atribuídas aos operadores de 
um dado sector, devido a aumentos da 
produção em conformidade com o n.º 2, 
segunda frase, do artigo 10.º-A, superar a 
quantidade de licenças devolvidas por 
operadores do mesmo sector devido à 
diminuição da redução devido aos 
ajustamentos ex post, os parâmetros de 
referência para o sector em causa serão 
reduzidos no ano seguinte ao ano em que 
se verificou o desequilíbrio, em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
[n.º 3 do artigo 23.º], de forma a 
assegurar a redução global de emissões 
no âmbito do artigo 9.º. Para o efeito, as 
autoridades competentes comunicarão 
anualmente à Comissão, até 30 de Abril, 
se a quantidade de licenças de emissão foi 
superada.

Or. en

Justificação

A atribuição de licenças a título gratuito com ajustamento ex post à produção efectiva 
assegura a realização do objectivo de redução de emissões de CO” e o crescimento eficaz, ao 
mesmo tempo que permite evitar lucros aleatórios (demonstrado pelo estudo da ECOFYS 
sobre o método IFIEC). Em caso de aumento da produção, o ajustamento ex post pode 
implicar licenças adicionais num ano. É, no entanto, necessário realizar o objectivo global. 
Por conseguinte, se as licenças atribuídas superarem o plano, os diferentes parâmetros de 
referência terão de ser ajustados em baixa, de acordo com um mecanismo de correcção a 
definir em conformidade com o n.º 3 do artigo 23.º.

Alteração 292
Linda McAvan

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Relativamente a instalações 



AM\733272PT.doc 57/57 PE409.585v01-00

PT

excluídas do regime comunitário em 
conformidade com o artigo 27.º, a 
quantidade de licenças a emitir a partir de 
1 de Janeiro de 2013 será ajustada em 
baixa com recurso à média verificada de 
emissões dessas instalações no período 
2005-2007, diminuída de 21% dessas 
emissões; esta quantidade corresponde às 
reduções exigidas às instalações 
abrangidas pelo regime comunitário para 
atingir uma redução mínima de 20% das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
relação aos níveis de 1990. Em caso de 
conclusão de um acordo internacional 
sobre alterações climáticas, a quantidade 
de licenças ajustada em baixa ao abrigo 
do presente número será diminuída para 
reflectir a redução revista das emissões de 
gases com efeito de estufa em relação aos 
níveis de 1990.

Or. en

Justificação

Esta alteração está relacionada com a alteração ao artigo 27.º, que aumenta o limiar de 
emissões para 25 000. Libertará 6 300 (em vez de 4 200) pequenas instalações dos encargos 
administrativos de regime, mas apenas removerá 2,4% das emissões totais. É necessário 
alterar o artigo 9.º-A no sentido de prever um ajustamento em baixa correspondente do limite 
global.
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