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Alteração 363
Jens Holm

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A Suprimido

Regras comunitárias transitórias relativas 
à atribuição harmonizada de licenças de 

emissão a título gratuito

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

A venda em leilão de todas as licenças de emissão deveria tornar-se, imediatamente, a regra 
geral, uma vez que as licenças de emissão a título gratuito não proporcionam os incentivos 
necessários para assegurar que as empresas minimizem as consequências negativas das suas 
actividades para o ambiente. As medidas destinadas a evitar a fuga de carbono são 
desejáveis, mas não exigem a concessão de licenças de emissão a título gratuito a sectores 
industriais que estão entre os principais emissores de gases com efeito de estufa.

Alteração 364
Caroline Lucas

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

Texto da Comissão Alteração

Regras comunitárias transitórias relativas 
à atribuição harmonizada de licenças de 
emissão a título gratuito

Pedido de importação da licença

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

1. A Comissão deve adoptar, até 30 de 
Junho de 2011, medidas de execução 
plenamente harmonizadas a nível 
comunitário que obriguem os 
importadores a devolver licenças de 
emissão em relação a bens importados 
com utilização intensiva de energia de 
uma forma harmonizada nos casos em que 
esses sectores não recebam quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito no 
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contexto do regime comunitário.
Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no [n.º 3 do artigo 23.º].

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

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

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

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

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

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

2. A partir de 2013, o PIL será aplicado 
aos bens relativamente aos quais se 
considere, nos termos do n.º 5, que correm 
um risco significativo de fuga de carbono 
ou que estão sujeitos à concorrência 
internacional, até que os países e as 
entidades administrativas sejam sujeitos a 
uma acção vinculativa e verificável que 
vise a redução dos gases com efeito de 
estufa. Os importadores serão obrigados a 
devolver licenças nos casos em que:
a) o país ou a entidade administrativa em 
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que os bens foram produzidos seja 
considerado pela Comissão, actuando em 
conformidade com o processo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 23.º, como não 
estando sujeito a acções vinculativas e 
verificáveis visando a redução de emissões 
de gases com efeito de estufa; bem como 
b) a metodologia aplicável a esses bens 
tenha sido estabelecida nos termos do n.º 
3.
O PIL não se aplica a importações de 
bens produzidos em países ou entidades 
administrativas que estejam ligados ao 
regime comunitário nos termos do artigo 
25.º.

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

3. A Comissão calcula o nível médio das 
emissões de gases com efeito de estufa 
resultantes da produção de bens 
individuais ou categorias de bens na 
Comunidade, tendo em conta as 
informações constantes de relatórios 
verificados por entidade independente nos 
termos do artigo 14.º e todas as emissões 
relevantes cobertas pelo regime 
comunitário. A Comissão estabelece, nos 
termos do procedimento a que se refere o 
n.º 2 do artigo 23.º, metodologias para
calcular um pedido de importação de 
licença aplicável a bens ou categorias de 
bens expostos a um risco significativo de 
fuga de carbono ou à concorrência 
internacional, equivalente ao nível médio 
das emissões de gases com efeito de estufa 
resultantes da produção de bens 
individuais na Comunidade multiplicado 
pela tonelagem dos bens importados.

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

4. Para facilitar a definição de 
metodologias nos termos do n.º 3, a 
Comissão pode especificar, no âmbito dos 
regulamentos adoptados nos termos dos 
artigos 14.º e 15.º, a exigência de 
comunicação de informações por parte 
dos operadores e de verificação 
independente desta comunicação de 
informações.
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2007 dessas instalações. Deve ser aplicado 
um factor de correcção, quando 
necessário.
5. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constituem a base para o 
cálculo de atribuições a instalações 
incluídas no regime comunitário apenas a 
partir de 2013 não deve ser superior, em 
2013, às emissões totais verificadas dessas 
instalações no período de 2005 a 2007. 
Em cada ano subsequente, a atribuição 
total de licenças de emissão a essas 
instalações deve ser ajustada pelo factor 
linear referido no artigo 9.º.

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

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

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

As atribuições devem ser ajustadas pelo 
factor linear referido no artigo 9.º.
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para 
a produção de electricidade de novos 
operadores.
7. Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º-
B, a quantidade de licenças de emissão 
atribuídas a título gratuito ao abrigo dos 
n.ºs 3 a 6 do presente artigo [e do n.º 2 do 
artigo 3.º-C] em 2013 deve ser de 80% da 
quantidade determinada em conformidade 
com as medidas referidas no n.º 1 e, 
posteriormente, a atribuição a título 
gratuito deve diminuir anualmente em 
quantidades iguais até à eliminação total 
de atribuições a título gratuito em 2020.

7. Todas as disposições e medidas de 
execução pertinentes para efeitos do PIL 
são aprovadas pela Comissão de acordo 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo a que se refere o n.º 3 do 
artigo 23.º e aplicadas, o mais tardar, até 
1 de Janeiro de 2012.

8. Em 2013 e em cada ano subsequente 
até 2020, devem ser atribuídas licenças a 
título gratuito a instalações em sectores 
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expostos a um risco significativo de fuga 
de carbono até 100% da quantidade 
determinada de acordo com os n.ºs 2 a 6.
9. O mais tardar até 30 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
3 anos, a Comissão deve proceder à
determinação dos sectores referidos no n.º 
8. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para fins de avaliação da possibilidade de 
repercussão do aumento dos custos 

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

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

Or. en

Justificação

O preço do carbono deve ser plenamente incluído nos produtos a fim de orientar o mercado 
para um consumo com pouco impacto no clima. A atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito distorce o funcionamento dos mecanismos do mercado ao passo que a venda 
exclusivamente em leilão evitaria um enorme ónus burocrático e recompensaria eficazmente 
os melhores desempenhos. A fuga de carbono e a concorrência desleal para a produção 
europeia causada por países que não aderiram a um acordo internacional geral sobre 
alterações climáticas devem ser neutralizadas pela apresentação de um pedido de importação 
de licença.

Alteração 365
Johannes Blokland

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

Texto da Comissão Alteração

Regras comunitárias transitórias relativas 
à atribuição harmonizada de licenças de 
emissão a título gratuito

Atribuição harmonizada de licenças de 
emissão a título gratuito para reduzir o 
risco de fuga de carbono no caso de não 
ser concluído um acordo internacional

Or. en

Alteração 366
Johannes Blokland

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

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

1. A Comissão deve adoptar, até 30 de 
Junho de 2011, medidas de execução 
plenamente harmonizadas a nível 
comunitário relativas à atribuição das 
licenças de emissão referidas nos n.ºs 2 a 6 
e 8 de uma forma harmonizada, a menos 
que seja concluído um acordo 
internacional até essa data. Só devem ser 
atribuídas licenças de emissão a título 
gratuito aos sectores que tenham sido 
identificados como estando expostos ao 
risco de fuga de carbono, com base nos 
critérios fixados no n.º 9.

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

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

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

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

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

Após conclusão pela Comunidade de um 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte em reduções 
obrigatórias das emissões de gases com 
efeito de estufa comparáveis às da 
Comunidade, a Comissão deve evitar a 
atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito e procurar impor a venda 
exclusiva em leilão até 2013.
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plenamente justificável ao abrigo desse 
acordo.

Or. en

Alteração 367
Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A partir de 2013, os Estados-Membros
atribuem gratuitamente todas as licenças 
para todo o período. A Comissão deve 
adoptar, até 30 de Junho de 2009, medidas 
de execução plenamente harmonizadas a 
nível comunitário relativas à atribuição das 
licenças de emissão referidas nos n.ºs 2 e 3 
de uma forma harmonizada.

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

Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no [n.º 3 do artigo 23.º]. 
A definição de sectores aos quais a
directiva se aplica constitui, porém, um 
elemento essencial e será, por 
conseguinte, objecto de uma proposta, em 
conformidade com o artigo 251.º do 
Tratado.

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas, e não devem dar 
incentivos ao aumento das emissões.
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de gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para 
a produção de electricidade.
Após conclusão pela Comunidade de um 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte em reduções 
obrigatórias das emissões de gases com 
efeito de estufa comparáveis às da 
Comunidade, a Comissão deve proceder à 
revisão dessas medidas a fim de 
estabelecer que a atribuição de licenças 
de emissão a título gratuito se limite 
apenas aos casos em que tal seja 
plenamente justificável ao abrigo desse 
acordo.

Or. en

Justificação

A venda em leilão de licenças de emissão não é necessária para atingir o objectivo 
comunitário de redução do CO2: implicaria aumentos brutais dos preços da energia, 
prejudicaria a competitividade do sector e retiraria poder de compra aos consumidores. A 
atribuição de licenças de emissão a título gratuito associada a parâmetros de referência com 
ajustamentos ex-post (tendo em conta a produção real) é a melhor opção. A venda em leilão 
de licenças de emissão de CO2 para a produção de electricidade representa um encargo 
significativo e desnecessário em termos de custos para os consumidores. Um mecanismo de 
atribuição de licenças de emissão a título gratuito baseado em parâmetros de referência e na 
produção efectiva daria origem a um regime de comércio de licenças de emissão mais 
eficiente.

Alteração 368
Anders Wijkman

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

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

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

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

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

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem estabelecer parâmetros de 
referência harmonizados para as emissões 
de gases com efeito de estufa e a eficiência 
energética das instalações em cada sector 
que beneficia de licenças de emissão a 
título gratuito. Estes parâmetros de 
referência sectoriais devem basear-se nas 
melhores técnicas e tecnologias 
disponíveis no mercado em matéria de 
emissões de gases com efeito de estufa e 
eficiência energética, incluindo
substitutos, processos de produção 
alternativos, utilização da biomassa, 
co-geração e captura, utilização e 
armazenamento de gases com efeito de 
estufa.

O parâmetro de referência aplicável a 
cada sector deve ser calculado, de 
preferência, relativamente ao produto 
final, e não apenas aos factores de 
produção, de forma a maximizar as 
poupanças de emissões de gases com 
efeito de estufa e a eficiência energética 
ao longo de todo o processo de produção 
do sector em causa.
A atribuição de licenças de emissão a 
título gratuito a instalações deve ser 
efectuada a um nível não superior ao 
indicado pelo parâmetro de referência 
sectorial adequado, de modo a 
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recompensar os operadores mais 
eficientes em termos energéticos e de 
produção de emissões. Nenhuma das 
medidas referidas no primeiro parágrafo 
deve dar incentivos ao aumento do nível 
global das emissões no sector em causa. 
Tais medidas podem igualmente ter em 
conta as emissões provocadas pela 
utilização de gases residuais combustíveis 
provenientes de altos fornos a oxigénio, 
sempre que a produção desses gases 
residuais não possa ser evitada no 
processo de produção de aço em altos 
fornos; neste contexto, as medidas 
poderão prever a atribuição de licenças 
gratuitas aos altos fornos que emitem 
esses gases. Não devem ser atribuídas 
quaisquer licenças de emissão a título 
gratuito nos casos de venda líquida da
produção de electricidade a terceiros.

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

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

Or. en

Alteração 369
Robert Goebbels

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

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve adoptar, até 30 de 
Junho de 2011, medidas de execução 

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

plenamente harmonizadas a nível 
comunitário relativas à atribuição das 
licenças de emissão referidas nos n.ºs 2 a 6 
e 8 de uma forma harmonizada.

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

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

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
constituem, na medida do possível, 
medidas harmonizadas a fim de garantir 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas e tecnologias 
eficientes em termos energéticos e de 
emissões de gases com efeito de estufa e 
reduções das emissões, ao tomar em 
consideração as mais eficientes técnicas, 
substitutos, processos de produção 
alternativos, utilização da biomassa e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa, e não devem dar 
incentivos ao aumento das emissões. Não 
devem ser atribuídas quaisquer licenças de 
emissão a título gratuito para a produção de 
electricidade excepto para a electricidade 
produzida como subproduto de um 
processo industrial, pela utilização de 
calor, de vapor de água ou de gases 
provenientes do processo industrial.

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

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

Or. fr
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Justificação

Trata-se de não penalizar as indústrias europeias que recuperam energia através do seu 
processo industrial convertendo-a em electricidade. 

Alteração 370
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

1. As empresas europeias do sector 
transformador estão sujeitas à 
concorrência internacional. Na ausência 
de um acordo internacional que preveja 
igualdade de condições para os sectores 
concorrentes, a atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito com base no 
desempenho deve ser a regra para 
instalações dos sectores transformadores 
contempladas na presente directiva.

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

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

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

Essas medidas que definem a atribuição 
de licenças de emissão a título gratuito 
com base no desempenho, que têm por 
objecto alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, completando-a, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o [n.º 3 do artigo 23.º].

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 

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

incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, e 
não devem dar incentivos ao aumento das 
emissões por unidade de produção. Essas 
medidas devem ter em conta as emissões 
provocadas pela utilização energética de 
gases residuais combustíveis provenientes 
de processos industriais. Não devem ser 
atribuídas quaisquer licenças de emissão a 
título gratuito para a produção de 
electricidade, excepto no caso da 
electricidade produzida para uso 
industrial no âmbito do consumo de calor 
industrial (PCCE) ou a partir de resíduos 
de processos industriais; essas licenças 
serão atribuídas em conformidade com os 
mesmos princípios de atribuição de 
licenças de emissão aplicados a estas 
actividades industriais, nomeadamente os 
de atribuição de licenças de emissão a 
título gratuito com base no desempenho 
(parâmetros de referência).

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

Após conclusão pela Comunidade de um 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte em reduções 
obrigatórias das emissões de gases com 
efeito de estufa comparáveis às da 
Comunidade, a Comissão deve proceder à 
revisão dessas medidas a fim de 
estabelecer que a atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito se limite apenas 
aos casos em que tal seja plenamente 
justificável ao abrigo desse acordo e 
apresentar uma proposta legislativa nos 
termos do artigo 251.º do Tratado.

Or. en

Justificação

A utilização eficaz de gases residuais e de outras energias residuais nos processos industriais 
promove a eficiência energética e é positiva para o clima. A electricidade e o calor são 
produzidos em instalações industriais a partir destes processos. Devem ser atribuídas 
licenças a título gratuito a esta produção de electricidade e calor. É irrelevante se a 
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electricidade e o calor são consumidos a nível interno ou a nível externo.

Alteração 371
Peter Liese

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão deve adoptar, até 30 de 
Junho de 2010, medidas de execução 
plenamente harmonizadas a nível 
comunitário. A Comissão deve consultar 
os sectores interessados para a definição 
dos princípios para o estabelecimento dos 
parâmetros de referência.

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

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

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição com base em parâmetros 
de referência se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões. 
Sem prejuízo dos critérios específicos por 
sector, essas regras deverão tomar em 
consideração as mais eficientes técnicas em 
termos energéticos e de gases com efeito 
de estufa, os substitutos mais eficientes e 
os processos de produção alternativos 
geralmente aplicáveis, utilização da 
biomassa, das energias renováveis e o seu 
potencial, incluindo o potencial técnico, 
de redução de emissões. Essas regras 
deverão dar incentivos à redução das 
emissões.

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

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

Or. de

Justificação

A referência aos n.ºs 2 a 6 e 8 não contribui para uma maior clareza, uma vez que o terceiro 
parágrafo já contém um sistema harmonizado de parâmetros de referência. A bem da 
segurança do planeamento, os sistemas de parâmetros de referência devem ser adoptados até 
meados de 2010. A alteração salienta a utilização e as características importantes dos 
parâmetros de referência.

Alteração 372
Avril Doyle

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 

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

parâmetros harmonizados destinados a 
assegurar que a atribuição se processe de 
uma forma que incentive técnicas 
eficientes em termos energéticos e de 
emissões de gases com efeito de estufa e 
reduções das emissões, ao tomar em 
consideração as mais eficientes técnicas e 
tecnologias, substitutos, processos de 
produção alternativos, utilização da 
biomassa e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
Estas regras harmonizadas podem 
igualmente ter em conta as emissões 
provocadas pela utilização de gases 
residuais combustíveis, sempre que a 
produção desses gases residuais não possa 
ser evitada no processo de produção 
industrial; neste contexto, as regras 
podem prever a concessão de licenças a 
título gratuito a operadores de instalações 
que procedem à combustão dos gases 
residuais em questão ou a operadores de 
instalações que emitem estes gases. Não 
devem ser atribuídas quaisquer licenças de 
emissão a título gratuito nos casos de 
venda líquida da produção de electricidade 
à rede de electricidade.

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração antecipa a data em que a Comissão tem de adoptar regras para a 
atribuição de licenças a título gratuito. Neste contexto, o n.º 1 do artigo 11.º prevê que os 
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Estados-Membros tenham de apresentar à Comissão, até 30 de Junho de 2011, a lista 
definitiva de instalações e de atribuições de licenças a título gratuito a cada instalação. Dado 
que os Estados-Membros devem proceder à consulta das entidades detentoras das instalações 
que integram esta lista e do público em geral, mesmo que seja apenas para identificação de 
eventuais erros quantitativos, o período proposto é demasiado curto. Além disso, e a fim de 
evitar qualquer distorção da concorrência no mercado interno, não deverão ser atribuídas 
licenças de emissão a título gratuito nos casos de venda líquida da produção de electricidade.

Alteração 373
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Para os sectores ou fileiras industriais 
expostos às "fugas de carbono"a 
proporção das quotas atribuídas 
gratuitamente é de 100% enquanto um 
acordo internacional não for considerado 
satisfatório segundo os critérios definidos 
no n.º 1 do artigo 28.

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

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

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

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

de produção alternativos, utilização da 
biomassa e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade, à excepção da 
co-geração e da produção de electricidade 
por conta própria

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

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

Or. fr

Justificação

As regras transitórias de atribuição para as quotas gratuitas podem ser antecipadas de um 
ano sem levantar problemas. Convém confirmar no texto da directiva que devem ser 
atribuídas licenças a título gratuito aos sectores industriais expostos a um risco de fuga de 
carbono enquanto não for alcançado um acordo internacional satisfatório. Esta disposição é 
indispensável para conferir segurança às previsões em matéria de investimentos na UE. É 
igualmente indispensável não desfavorecer a co-geração e a produção de electricidade por 
conta própria.

Alteração 374
Anne Laperrouze

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

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve adoptar, até 30 de 
Junho de 2011, medidas de execução 

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

plenamente harmonizadas a nível 
comunitário relativas à atribuição das 
licenças de emissão referidas nos n.ºs 2 a 6 
e 8 de uma forma harmonizada.

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

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

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, e dadas as 
emissões devidas ao processo industrial, 
assegurar que a atribuição se processe de 
uma forma que incentive técnicas 
eficientes em termos energéticos e de 
emissões de gases com efeito de estufa e 
reduções das emissões, ao tomar em 
consideração as mais eficientes técnicas, 
substitutos, processos de produção 
alternativos, utilização da biomassa e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa em cada sector, e não 
devem dar incentivos ao aumento das 
emissões. Não devem ser atribuídas 
quaisquer licenças de emissão a título 
gratuito para a produção de electricidade, à 
excepção da co-geração e da produção de 
electricidade por conta própria.
Até que seja alcançado um acordo 
internacional, as indústrias com 
utilização intensiva de energia que 
operam na UE recebem, segundo um 
factor de emissão específico 
("benchmark") baseado nas melhores 
técnicas disponíveis tecnicamente 
realizáveis, atribuições gratuitas em 
conformidade com o valor-limite da UE.

Após conclusão pela Comunidade de um 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte em reduções 
obrigatórias das emissões de gases com 
efeito de estufa comparáveis às da 
Comunidade, a Comissão deve proceder à 
revisão dessas medidas a fim de 
estabelecer que a atribuição de licenças de 

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

emissão a título gratuito se limite apenas 
aos casos em que tal seja plenamente 
justificável ao abrigo desse acordo.

Or. fr

Justificação

As regras transitórias de atribuição para as quotas gratuitas podem ser antecipadas de um 
ano sem levantar problemas. O melhor meio para promover as tecnologias de redução das 
emissões de GEE e a eficiência energética consiste em quantificar as emissões específicas e 
em fixar objectivos tecnicamente realizáveis ("benchmark") no quadro de uma abordagem 
sectorial. O método do "benchmarking" permite avaliar directamente e a nível internacional 
"reduções de GEE comparáveis e obrigatórias" em diferentes sistemas de transacções de 
quotas. 

Alteração 375
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

A Comissão deve consultar os sectores 
interessados, no sentido de definir os 
princípios para o estabelecimento dos 
parâmetros de referência nos diferentes 
sectores.

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

devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição com base em parâmetros 
de referência se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões. 
Sem prejuízo dos critérios específicos nos 
diversos sectores industriais, essas regras 
deverão tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas, os substitutos e os 
processos de produção alternativos 
geralmente aplicáveis, a utilização da 
biomassa e o seu potencial, incluindo o 
potencial técnico, de redução de emissões. 
Essas regras deverão dar incentivos à 
redução das emissões concretas. Não 
devem ser atribuídas quaisquer licenças de 
emissão a título gratuito para a produção de 
electricidade.

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

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

Or. pl

Justificação

A referência aos n.ºs 2 a 6 e 8 não contribui para uma maior clareza, uma vez que o terceiro 
parágrafo já contém um sistema harmonizado de estabelecimento de parâmetros de 
referência. A bem da segurança do planeamento, os sistemas de parâmetros de referência 
devem ser adoptados até meados de 2010. A alteração salienta a utilização dos parâmetros 
de referência, bem como a importância das seguintes questões: uma concepção harmonizada 
do estabelecimento de padrões de referência com a possibilidade de tomar em consideração 
os factores característicos de um dado sector, um incentivo inequívoco à melhoria dos 
resultados e uma consulta dos sectores interessados.
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Alteração 376
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

A Comissão deve consultar os sectores 
interessados, no sentido de definir os 
princípios para o estabelecimento dos 
parâmetros de referência nos diferentes 
sectores.

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição com base em parâmetros 
de referência se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões. 
Sem prejuízo dos critérios específicos nos 
diversos sectores industriais, essas regras 
deverão tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas, os substitutos e os 
processos de produção alternativos 
geralmente aplicáveis, a utilização da 
biomassa e o seu potencial, incluindo o 
potencial técnico, de redução de emissões. 
Essas regras deverão dar incentivos à 
redução das emissões concretas. Não 
devem ser atribuídas quaisquer licenças de 
emissão a título gratuito para a produção de 
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electricidade.
Após conclusão pela Comunidade de um 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte em reduções 
obrigatórias das emissões de gases com 
efeito de estufa comparáveis às da 
Comunidade, a Comissão deve proceder à 
revisão dessas medidas a fim de 
estabelecer que a atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito se limite apenas 
aos casos em que tal seja plenamente 
justificável ao abrigo desse acordo.

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

Or. pl

Alteração 377
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

de produção alternativos, utilização da 
biomassa e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade, excepto nos 
casos das instalações de produção 
combinada de calor e electricidade e do 
auto-fornecimento de electricidade a 
sectores industriais com utilização 
intensiva de energia. No caso da 
atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito para o auto-fornecimento de 
electricidade a uma instalação de um 
sector ou subsector exposto a um risco de 
fuga de carbono, a instalação que utiliza 
a electricidade não pode simultaneamente 
receber atribuições por emissões 
indirectas, em conformidade com os n.ºs 8 
e 9 e o artigo 10.º-B.

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

Após conclusão pela Comunidade de um 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte em reduções 
obrigatórias das emissões de gases com 
efeito de estufa comparáveis às da 
Comunidade, a Comissão deve proceder à 
revisão dessas medidas, em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no [n.º 3 do artigo 
23.º].,  a fim de estabelecer que a 
atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito se limite apenas aos casos em que 
tal seja plenamente justificável ao abrigo 
desse acordo.

Or. en

Justificação

O auto-fornecimento por sectores industriais com utilização intensiva de energia deve ser 
tratado de forma diferente da produção de energia por serviços públicos, pois, sob o ponto de 
vista da concorrência, a sua utilização final é totalmente distinta de um serviço público (os 
custos não podem ser repercutidos nos preços). O auto-fornecimento por sectores industriais 
com utilização intensiva de energia deve ser tratado como parte integrante das empresas com 
utilização intensiva de energia, a fim de garantir a paridade com o modelo internacional 
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para este tipo empresas e com sectores/empresas que, de outro modo, beneficiariam da 
atribuição gratuita de licenças para emissões directas e indirectas, mediante o 
estabelecimento de disposições claras para impedir a dupla atribuição de licenças para 
eventuais emissões indirectas associadas ao auto-fornecimento.

Alteração 378
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão deve adoptar, até 31 de 
Dezembro de 2009, medidas de execução 
plenamente harmonizadas a nível 
comunitário relativas à atribuição das 
licenças de emissão referidas nos n.ºs 2 a 6 
e 8 de uma forma harmonizada.

Or. en

Alteração 379
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão deve adoptar, o mais tardar 
até 30 de Junho de 2010, medidas de 
execução plenamente harmonizadas a nível 
comunitário relativas à atribuição de
licenças de emissão de uma forma 
harmonizada.

Or. en
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Justificação

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

Alteração 380
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão deve adoptar, o mais tardar 
até 30 de Junho de 2010, medidas de 
execução plenamente harmonizadas a nível 
comunitário relativas à atribuição de
licenças de emissão de uma forma 
harmonizada.

Or. en

Justificação

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

Alteração 381
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Vittorio Prodi

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

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve adoptar, até 30 de 
Junho de 2011, medidas de execução 

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

execução plenamente harmonizadas a nível 
comunitário relativas à atribuição de
licenças de emissão de uma forma 
harmonizada.

Or. en

Justificação

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

Alteração 382
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Acreditamos que é possível antecipar a data de adopção das regras de atribuição de licenças 
de emissão, de modo a aumentar a previsibilidade. Além disso, a proposta da Comissão só 
concede três meses aos Estados-Membros para a publicação das atribuições a título gratuito 
a cada instalação (de 30 de Junho de 2011, data de adopção das regras de atribuição, a 30 
de Setembro de 2011), o que constitui um prazo demasiado curto. A presente alteração 
alarga este prazo de forma adequada.
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Alteração 383
Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 384
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 385
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A atribuição de licenças de emissão não gratuita deve limitar-se à produção de electricidade 
por meios que não a co-geração, a fim de não sobrecarregar ainda mais esta forma de 
produção de electricidade, que é a mais eficaz, e não entravar os mecanismos de apoio à co-
geração em diversos países.

Alteração 386
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Texto da Comissão Alteração

Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, devem ser 

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

adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no [n.º 3 do artigo 23.º]. 
A Comissão deve consultar os sectores 
interessados para definir os princípios 
para o estabelecimento dos parâmetros de 
referência nos diferentes sectores.

Or. en

Justificação

A presente alteração salienta a utilização de parâmetros de referência, bem como as 
importantes características dos mesmos: conceito harmonizado de parâmetros de referência 
com a possibilidade de ter em conta as condições específicas do sector, incentivos eficazes 
para melhorar o desempenho e consulta dos sectores interessados.

Alteração 387
Irena Belohorská

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, estabelecer 
parâmetros harmonizados destinados a
assegurar que a atribuição se processe de 
uma forma que incentive técnicas 
eficientes em termos energéticos e de 
emissões de gases com efeito de estufa e 
reduções das emissões, ao tomar em 
consideração as mais eficientes técnicas e 
tecnologias, o potencial, incluindo o 
potencial técnico, de redução de emissões, 
substitutos, processos de produção 
alternativos, utilização da biomassa e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa, e não devem dar 
incentivos ao aumento das emissões. Tais 
medidas devem ter igualmente em conta 
as emissões provocadas pela utilização de 
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gases residuais combustíveis, sempre que 
a produção desses gases residuais não 
possa ser evitada no processo de produção 
de aço com base em minérios, 
especialmente no processo de produção 
em altos fornos, e prever a atribuição de 
licenças gratuitas aos processos de 
produção que emitem esses gases.  Não 
devem ser atribuídas quaisquer licenças de 
emissão a título gratuito nos casos de 
venda líquida da produção de electricidade 
a terceiros.

Or. en

Justificação

A presente alteração retoma a alteração 19 do relator, mas, em vez de deixar ao critério da 
Comissão a decisão sobre gases residuais, assegura a atribuição de licenças de emissão a 
título gratuito para este tipo de gases, a fim de dar o incentivo certo à sua utilização 
sustentável. A alteração acrescenta ainda um aspecto importante para a abordagem dos 
parâmetros de referência, assegurando que seja tido em conta o potencial técnico para a 
redução de emissões.

Alteração 388
Peter Liese

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, estabelecer 
parâmetros de referência sectoriais 
harmonizados a fim de assegurar que a 
atribuição se processe de uma forma que 
incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões. 
Estes devem basear-se nas mais eficientes 
técnicas e tecnologias e ter em conta o 
potencial, incluindo o potencial técnico, 
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dar incentivos ao aumento das emissões.
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para 
a produção de electricidade.

de redução de emissões, substitutos, 
processos de produção alternativos e a 
utilização da biomassa.

A Comissão deve consultar os sectores 
interessados para definir os princípios 
para o estabelecimento dos parâmetros de 
referência nos diferentes sectores.

Or. en

Justificação

É muito importante definir uma metodologia para o estabelecimento dos parâmetros de 
referência. A cal, o cimento e o aço têm um menor potencial de redução das emissões, tal 
como, por exemplo, o sector da refinação. É necessário respeitar este facto.

Alteração 389
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Françoise 
Grossetête, Miroslav Ouzký, Gabriele Albertini, Miroslav Mikolášik, Holger Krahmer, 
Anja Weisgerber, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, estabelecer 
parâmetros de referência sectoriais 
harmonizados a fim de assegurar que a 
atribuição se processe de uma forma que 
incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões. 
Estes devem basear-se nas mais eficientes 
técnicas e tecnologias e ter em conta o 
potencial, incluindo o potencial técnico, 
de redução de emissões, substitutos, 
processos de produção alternativos e a 
utilização da biomassa. As medidas em 
questão não devem dar incentivos ao 
aumento das emissões por unidade de 
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produção. Não devem ser atribuídas 
quaisquer licenças de emissão a título 
gratuito para a produção de electricidade.

A Comissão deve consultar os sectores 
interessados para definir os princípios 
para o estabelecimento dos parâmetros de 
referência nos diferentes sectores.

Or. en

Justificação

A alteração apoia a introdução de "parâmetros de referência harmonizados" proposta pelo 
relator. Para reforçar esta abordagem, acrescentam-se algumas clarificações:

- Os parâmetros de referência devem basear-se nas mais eficientes técnicas (técnicas 
de vanguarda);

- O "potencial técnico" é um critério essencial, como actualmente previsto no ponto 3 
do Anexo III da actual directiva (por exemplo, tendo em conta as emissões 
decorrentes do processo);

- A captura e o armazenamento do carbono não estão ligados a um parâmetro de 
referência;

- Convém evitar um aumento das emissões por unidade de produção e, ao mesmo 
tempo, permitir o crescimento;

- Os sectores implicados devem ser consultados.

Alteração 390
Alteração 326 Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Texto da Comissão Alteração

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
baseiam-se em valores de referência 
(benchmarks) para os sectores onde são 
apropriados, de modo a, na medida do 
possível, assegurar que a atribuição se 
processe de uma forma que incentive 
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ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade.

técnicas eficientes em termos energéticos e 
de emissões de gases com efeito de estufa e 
reduções das emissões, ao tomar em 
consideração as mais eficientes técnicas, 
substitutos, processos de produção 
alternativos, utilização da biomassa e da 
captura e armazenamento de gases com 
efeito de estufa, e incitem à melhoria das 
emissões específicas, respeitando o 
objectivo de redução global  previsto no 
artigo 9. Não devem ser atribuídas 
quaisquer licenças de emissão a título 
gratuito para a produção de electricidade, à 
excepção da co-geração e da produção de 
electricidade por conta própria

Or. fr

Justificação

É  indispensável não desfavorecer a co-geração e a produção de electricidade por conta 
própria, que permitem uma melhor optimização ambiental. Considera-se indispensável fazer 
referência à noção de valores de referência como princípio de  atribuição a utilizar para os 
sectores e subsectores de actividade onde for possível tendo em conta a comparabilidade das 
suas modalidades de produção. Por outro lado, é indispensável que o sistema de atribuição 
incentive  prioritariamente a melhoria das emissões específicas de cada instalação e não a 
redução da sua produção.

Alteração 391
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

referência. Sem prejuízo dos critérios 
específicos de cada sector, devem ser tidas
em consideração as mais eficientes 
técnicas, substitutos, processos de 
produção alternativos geralmente 
aplicáveis, utilização da biomassa e outras 
soluções técnicas com potencial para 
reduzir as emissões. As medidas em 
questão devem dar incentivos à redução de
emissões específicas.

Or. en

Justificação

A presente alteração salienta a utilização de parâmetros de referência, bem como as 
importantes características dos mesmos: conceito harmonizado de parâmetros de referência 
com a possibilidade de ter em conta as condições específicas do sector, incentivos eficazes 
para melhorar o desempenho e consulta dos sectores interessados. Só poderão ser utilizados 
processos de produção alternativos enquanto parâmetros de referência se estes forem 
geralmente aplicáveis. A referência ao potencial de redução de emissões referido no anexo 
III da actual directiva será mantida para clarificar o carácter tecnológico dos parâmetros de 
referência. A captura e o armazenamento do carbono não estão ligados à definição dos 
parâmetros de referência. 

Alteração 392
Antonio De Blasio

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

biomassa e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade, a menos que a 
electricidade produzida seja utilizada em 
sectores que produzam emissões directas 
ou indirectas, sejam classificados como 
estando expostos e recebam licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa a 
título gratuito até um certo nível de 
desempenho.

Or. hu

Justificação

O complemento proposto permitirá aos produtores de energia receber licenças de emissão a 
título gratuito até um nível de utilização energética em sectores e subsectores que sejam 
classificados como estando expostos e que produzam emissões directas ou indirectas (um 
nível de desempenho baseado nas melhores técnicas disponíveis). Tal permite a prevenção de 
fugas de carbono e que os sectores ou subsectores com utilização intensiva de energia 
permaneçam competitivos e preservem o seu lugar na Comunidade.

Alteração 393
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade, com excepção 
de pelo menos 12 centrais de 
demonstração CAC com uma potência 
mínima de 200 MW seleccionadas pela 
Comissão, que incluam todas as 
tecnologias de CAC em combinação com 
as diferentes fontes de energia, bem como 
opções de armazenamento e transporte, 
correspondentes a 125% do volume de 
produção esperado dois anos antes do 
início da produção, embora não antes de 
2013.

Or. de

Justificação

A alteração proposta deve dar um novo impulso à decisão, a tomar oportunamente, de 
construir centrais de demonstração.

Alteração 394
Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

dar incentivos ao aumento das emissões.

Or. en

Alteração 395
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A introdução da venda em leilão de todas as licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa já em 2013 comportará um aumento súbito dos preços da energia. Tal aumento nos 
países onde a electricidade é produzida principalmente a partir do carvão, que é considerado 
a substância que produz maior quantidade de emissões, terá como resultado o maior aumento 
registado dos custos da energia eléctrica. Devido à evidente inexistência de um mercado da 
energia eléctrica uniforme e à existência de mercados regionais isolados da energia eléctrica 
com uma capacidade limitada de transmissão em rede, não é possível compensar as eventuais 
consequências dos fortes aumentos dos preços da electricidade na UE.
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Alteração 396
Urszula Krupa

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Justificação

No caso dos sistemas económicos que se baseiam em combustíveis fósseis, as disposições em 
vigor, e em particular a ausência de licenças atribuídas, a título gratuito, aos produtores de 
electricidade, bem como a redução linear da quantidade de licenças, motivarão uma subida 
em flecha dos preços da electricidade e, por conseguinte, um aumento substancial dos custos 
para toda a economia e repercussões desses custos para os cidadãos.

Alteração 397
Horst Schnellhardt

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

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

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

Or. de

Justificação

A atribuição de licenças de emissão não gratuita deve limitar-se à produção de electricidade 
por meios que não a co-geração, a fim de não sobrecarregar ainda mais esta forma de 
produção de electricidade, que é a mais eficaz, e não entravar os mecanismos de apoio à co-
geração em diversos países.

Alteração 398
José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
como instalações de co-geração de 
elevada eficiência, ao tomar em 



PE409.642v01-00 48/109 AM\734516PT.doc

PT

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

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

Or. es

Justificação

As centrais de co-geração apresentam um potencial significativo de poupança de gases com 
efeito de estufa devido à produção simultânea de calor e electricidade o que pressupõe um 
elevado aproveitamento da energia primária muito maior do que qualquer sistema 
convencional de produção de electricidade. Para que este potencial seja aproveitado é 
necessário que o regime de comércio de licenças de emissão tenha em conta esta 
especificidade no método de atribuição de licenças de emissão.  Portanto, devem ser 
atribuídas licenças de emissão gratuitas para 100% da energia eléctrica produzida.

Alteração 399
Peter Liese

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, estabelecer 
parâmetros harmonizados destinados a
assegurar que a atribuição se processe de 
uma forma que incentive técnicas 
eficientes em termos energéticos e de 
emissões de gases com efeito de estufa e 
reduções das emissões, ao tomar em 
consideração as mais eficientes técnicas e 
tecnologias, substitutos, processos de 
produção alternativos, utilização da 
biomassa e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
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produção de electricidade. Tais medidas podem igualmente ter em 
conta as emissões provocadas pela 
utilização de gases residuais combustíveis 
provenientes de altos fornos a oxigénio, 
sempre que a produção desses gases 
residuais não possa ser evitada no 
processo de produção de aço em altos 
fornos; neste contexto, as medidas 
poderão prever a atribuição de licenças 
gratuitas aos altos fornos que emitem 
esses gases. Não devem ser atribuídas 
quaisquer licenças de emissão a título 
gratuito nos casos de venda líquida da 
produção de electricidade a terceiros, 
excepto a produtores de electricidade 
relativamente à produção de electricidade 
para as empresas de transporte 
ferroviário. Estas licenças de emissão só 
serão atribuídas a título gratuito até 
outros modos de transporte participarem 
no comércio das licenças de emissão de 
uma forma analogamente exigente.

Or. en

Justificação

Actualmente, os transportes rodoviários e por vias navegáveis não são cobertos pelo RCLE 
nem o serão depois de 2012. Os transportes aéreos serão incluídos no RCLE, mas a 
quantidade de licenças atribuídas a título gratuito continuará a ser elevada. Se fosse posto 
termo à atribuição de licenças de emissão a título gratuito para cobrir as necessidades das 
empresas de transporte ferroviário, o custo do comércio de licenças de emissão aumentaria 
consideravelmente para as empresas europeias de transporte ferroviário. Com base nas 
hipóteses formuladas pela Comissão, os custos a suportar pelas empresas de transporte 
ferroviário aumentariam cerca de 400 milhões de euros por ano.

Alteração 400
Karl-Heinz Florenz, Georgs Andrejevs, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Miroslav Ouzký, 
Miroslav Mikolášik, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

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

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

Or. en

Justificação

A electricidade e o calor produzidos no âmbito de processos industriais e a electricidade 
produzida a partir de resíduos são soluções ecológicas de aprovisionamento energético para 
estes processos industriais. O CO2 gerado pela utilização de gases residuais está 
indissociavelmente ligado às instalações que produzem esses gases, pelo que as licenças 
devem ser atribuídas às instalações que os produzem. Isto corresponde ao conteúdo do n.º 92 
da Comunicação da Comissão COM(2003)830. Além disso, facilita o estabelecimento de 
parâmetros de referência, cuja aplicação reduz a utilização de carbono e, consequentemente, 
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a produção de gases residuais. Os leilões sobrecarregariam excessivamente estas instalações 
e desencorajariam a utilização eficiente dos gases residuais.

Alteração 401
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa e as emissões de 
CO2 inevitáveis produzidas a partir das 
matérias-primas utilizadas, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade.

Or. en

Justificação

O potencial técnico de redução deve ser reconhecido no processo de atribuição de licenças 
de emissão, uma vez que não é possível reduzir as emissões mais significativas em certos 
sectores, como o anidrido carbónico do calcário. As consequências para as alterações 
climáticas das emissões de CO2 inevitáveis produzidas a partir das matérias-primas 
utilizadas são iguais às das emissões energéticas. Em termos de atribuição gratuita (fuga de 
carbono), as denominadas emissões de processo são um factor determinante para o custo. 
Consequentemente, o potencial tecnológico de redução de emissões deve ser reconhecido nos 
termos do actual n.º 3 do anexo III da Directiva 2003/87/CE.
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Alteração 402
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa e as emissões de 
CO2 inevitáveis produzidas a partir das 
matérias-primas utilizadas, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade.

Or. en

Justificação

O potencial técnico de redução deve ser reconhecido no processo de atribuição de licenças 
de emissão, uma vez que não é possível reduzir as emissões mais significativas em certos 
sectores, como o anidrido carbónico do calcário. As consequências para as alterações 
climáticas das emissões de CO2 inevitáveis produzidas a partir das matérias-primas 
utilizadas são iguais às das emissões energéticas. Em termos de atribuição gratuita (fuga de 
carbono), as denominadas emissões de processo são um factor determinante para o custo. 
Consequentemente, o potencial tecnológico de redução de emissões deve ser reconhecido nos 
termos do actual n.º 3 do anexo III da Directiva 2003/87/CE.
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Alteração 403
Norbert Glante

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade. Exceptuam-se 
pelo menos 12 centrais de demonstração 
CAC com uma potência mínima de 200 
MW seleccionadas pela Comissão, que 
cubram todas as tecnologias de CAC em 
combinação com as diferentes fontes de 
energia, bem como opções de 
armazenamento e transporte.

Or. de

Justificação

É importante testar todas as tecnologias utilizadas para a captura de CO2 e todos os 
diferentes meios de armazenamento. Para tal, são necessárias pelo menos 12 centrais de 
demonstração.
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Alteração 404
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
As medidas referidas no primeiro 
parágrafo podem permitir a atribuição de 
licenças de emissão a instalações que 
produzem calor utilizando parâmetros de 
referência para as normas de produção, 
bem como permitir que essas instalações 
procedam a ajustamentos ex-post de 
acordo com princípios gerais. Não devem 
ser atribuídas quaisquer licenças de 
emissão a título gratuito para a produção de 
electricidade.

Or. en

Justificação

No n.º 8 do artigo 10.º-A é feita referência à possibilidade de ocorrerem distorções da 
concorrência em certos sectores/subsectores, o que pode conduzir a tentativas de "abandono" 
do RCLE da UE mediante a transferência da produção para países não cobertos por este 
regime. O n.º 8 do artigo 10.º-A prevê que esses sectores obtenham licenças a título gratuito 
até 100% da quantidade determinada. Seria, por isso, conveniente definir os processos de 
distribuição de licenças de emissão, utilizando um método de parâmetros de referência, com 
base na produção efectiva. 
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Alteração 405
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
Não devem ser atribuídas quaisquer
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade, à excepção da 
electricidade produzida a partir de gases 
residuais resultantes de processos de 
produção. Quando um gás residual 
resultante de um processo de produção é 
utilizado como combustível, as licenças 
são atribuídas à entidade que explora a 
instalação que produz o referido gás 
residual de acordo com os mesmos 
princípios de atribuição que se aplicam à 
referida instalação.

Or. pl

Justificação

Gazy odlotowe powstające w procesach produkcji muszą zostać wykorzystane natychmiast po 
ich wytworzeniu. Zastosowanie gazów odlotowych pochodzących z procesów produkcyjnych 
w celu wytworzenia energii elektrycznej przyczynia się do ochrony zasobów oraz redukcji 
emisji CO2.Energia elektryczna wytworzona w tych szczególnych warunkach nie powinna być 
przedmiotem licytacji. Ciągłe wykorzystanie tych gazów emisja których jest nieunikniona 
może być najlepiej zagwarantowane, jeśli producent tych gazów otrzyma skorelowane 
uprawnienia oraz jeśli zostanie to dokonane w oparciu o tą samą metodologię, którą stosuje 
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się do odpowiednich instalacji producenta gazów, emisja których jest nieunikniona.

Alteração 406
Matthias Groote

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
Tais medidas podem ter igualmente em 
conta as emissões provocadas pela 
utilização de gases residuais combustíveis 
provenientes de altos fornos a oxigénio e 
fornos de coque, sempre que a produção 
desses gases residuais não possa ser 
evitada no processo de produção de aço 
em altos fornos e fornos de coque; neste 
contexto, as medidas poderão prever a 
atribuição de licenças gratuitas aos altos 
fornos e fornos de coque que emitem esses 
gases. Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade.

Or. en

Justificação

Os gases de coque são um subproduto do ciclo do coque que não é possível evitar. Trata-se 
de emissões relativamente às quais deveriam ser atribuídas licenças de emissão a título 



AM\734516PT.doc 57/109 PE409.642v01-00

PT

gratuito.

Alteração 407
Pilar Ayuso

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Por razões ambientais e económicas, o sector investiu na produção combinada de calor e 
electricidade e na produção de energia a partir de resíduos industriais nas próprias 
instalações. Esta actividade foi ainda encorajada como solução no que se refere aos 
mercados não liberalizados da energia e é promovida pela directiva relativa à produção 
combinada de calor e electricidade. A proposta parte do princípio de que todos os tipos de 
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electricidade devem ser tratados de acordo com os mesmos critérios de atribuição de licenças 
de emissão. A produção de electricidade e calor no âmbito de processos industriais destina-
se a satisfazer a procura por parte desses processos industriais ou a pôr em prática soluções 
ecológicas. Deve, por isso, ser tratada de forma diferente da produção normal de 
electricidade e calor.

Alteração 408
Riitta Myller

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Justificação

Devem ser atribuídas licenças de emissão a título gratuito para a produção de electricidade 
em instalações industriais de produção combinada de calor e electricidade. A produção de 
electricidade em instalações industriais de produção combinada de calor e electricidade 
depende directamente das necessidades de energia das instalações industriais. As instalações 
industriais de produção combinada de calor e electricidade estão estreitamente ligadas às 
instalações industriais que servem e, em muitos casos, são estas que lhes fornecem 
combustível. A quota-parte da produção combinada de calor e electricidade é mais 
importante no sector da pasta de papel e papel, mas também se verifica nos sectores químico, 
metalúrgico e do aço, nas refinarias e no sector alimentar.

Alteração 409
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade, com excepção 
da electricidade produzida a partir de 
gases residuais de processos de produção 
industrial.
Quando um gás residual de um processo 
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de produção for utilizado como 
combustível, as licenças serão atribuídas 
ao operador das instalações que produzem 
esse gás residual, em conformidade com 
os mesmos princípios de atribuição de 
licenças de emissão aplicados a estas 
instalações.

Or. en

Justificação

No processo de fabrico do aço são produzidos gases inevitáveis (gás de fornos de coque, gás 
de altos fornos e gás de conversor) que são utilizados na produção de electricidade. Tal 
contribui para a redução de CO2, uma vez que a alternativa consiste em queimar os gases 
residuais e emitir CO2. Convém promover esta utilização eficaz dos gases residuais.

Alteração 410
Linda McAvan, Matthias Groote

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade, com excepção 
da electricidade produzida a partir de 
gases residuais de processos de produção 
industrial, do auto-fornecimento de 
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electricidade por meios altamente eficazes 
e do auto-consumo de electricidade 
produzida através da co-geração com 
elevado nível de eficiência, conforme 
definida nas Directivas 2004/8/CE e 
2007/74/CE; tais licenças serão atribuídas 
com base nos mesmos princípios de 
atribuição de licenças de emissão 
aplicados à instalação no seu conjunto.

Or. en

Justificação

A regra geral de não atribuição de licenças de emissão a título gratuito aos produtores de 
electricidade é correcta. No entanto, convém reconhecer o caso particular das instalações 
que auto-consomem electricidade através da co-geração, do auto-fornecimento ou da 
utilização de gases residuais. Nestes casos, devem ser atribuídas à electricidade produzida 
licenças de emissão com base nos mesmos princípios de atribuição de licenças de emissão 
que são aplicados à instalação.

Alteração 411
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, assegurar 
que a atribuição se processe de uma forma 
que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
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produção de electricidade. produção de electricidade, excepto para a 
electricidade produzida para 
auto-consumo através da co-geração com 
elevado nível de eficiência, conforme 
definida na Directiva 2004/8/CE, ou 
produzida a partir de gases residuais de 
um processo industrial; tais licenças de 
emissão serão atribuídas ao abrigo das 
mesmas medidas de execução referidas 
nos n.ºs 7 e 8 do presente artigo aplicáveis 
ao processo industrial principal.

Or. en

Justificação

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

Alteração 412
Dan Jørgensen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade, refinarias de 
óleos minerais ou a aviação.

Or. en

Justificação

As refinarias de óleos minerais e o sector da aviação poderão incluir o preço total do 
carbono sem risco de fuga de carbono. Por essa razão, devem ter um tratamento igual ao 
dispensado ao sector da electricidade.

Alteração 413
Marie-Noëlle Lienemann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

O sector das refinarias de óleos minerais poderá incluir o preço total do carbono sem risco 
de fuga de carbono. Por essa razão, deve ter um tratamento igual ao dispensado ao sector da 
electricidade.

Alteração 414
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Devem ser aditadas as refinarias de petróleo e tratadas do mesmo modo que os produtores de 
electricidade, uma vez que estão em condições de integrar o preço do carbono sem risco de 
"fugas de carbono".
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Alteração 415
Péter Olajos

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O desenvolvimento da produção combinada de calor e electricidade 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 seja no sentido do 
desenvolvimento de tecnologias que têm o maior potencial de redução do CO2, 
nomeadamente a produção combinada de calor e electricidade.

Alteração 416
Lena Ek

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

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

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

Or. en

Justificação

O desenvolvimento da produção combinada de calor e electricidade 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 seja no sentido do 
desenvolvimento de tecnologias que têm o maior potencial de redução do CO2, 
nomeadamente a produção combinada de calor e electricidade. A presente alteração visa a 
coerência com outras disposições da proposta que tratam da produção combinada de calor e 
electricidade.

Alteração 417
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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



AM\734516PT.doc 67/109 PE409.642v01-00

PT

que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade.

que incentive técnicas eficientes em termos 
energéticos e de emissões de gases com 
efeito de estufa e reduções das emissões, 
ao tomar em consideração as mais 
eficientes técnicas, substitutos, processos 
de produção alternativos, utilização da 
biomassa e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade, excepto se esta 
tiver lugar em instalações de produção 
combinada de calor e electricidade para 
consumo próprio.

Or. de

Justificação

A produção combinada de calor e electricidade é a forma mais económica de produção 
simultânea de electricidade e calor a partir de fontes de energia primária. Trata-se de uma 
prática que conta com o apoio consciente de grande número de Estados-Membros. Para não 
sobrecarregar ainda mais estas instalações e incentivar a criação de novas, convém que a 
venda em leilão de todas as licenças de emissão continue a limitar-se a instalações de 
produção exclusiva de electricidade no sector da energia.

Alteração 418
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

de produção alternativos, utilização da 
biomassa e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa, e não devem 
dar incentivos ao aumento das emissões. 
Não devem ser atribuídas quaisquer 
licenças de emissão a título gratuito para a 
produção de electricidade, excepto se esta 
tiver lugar em instalações de produção 
combinada de calor e electricidade para 
consumo próprio.

Or. de

Justificação

A produção combinada de calor e electricidade é a forma mais económica de produção 
simultânea de electricidade e calor a partir de fontes de energia primária. Trata-se de uma 
prática que conta com o apoio consciente de grande número de Estados-Membros. Para não 
sobrecarregar ainda mais estas instalações e incentivar a criação de novas, convém que a 
venda em leilão de todas as licenças de emissão continue a limitar-se a instalações de 
produção exclusiva de electricidade no sector da energia.

Alteração 419
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

A utilização de parâmetros de referência 
deve ser o princípio mais importante da 
atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito. Parâmetro de referência é 
definido como a média das emissões de 
gases com efeito de estufa de um sector e 
por produto nos anos de referência. Cada 
instalação do sector receberá licenças de 
emissão a título gratuito numa quantidade 
correspondente à sua produção nos anos 
de referência, multiplicada pelo 
parâmetro de referência. Os anos de 
referência são os dois anos que terminam 
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24 meses antes do início do período de 
comércio de licenças de emissão.

Or. en

Justificação

A utilização de parâmetros de referência é um sistema de atribuição de licenças de emissão a 
título gratuito que evita incentivos ao aumento de emissões. Os parâmetros de referência 
devem ser utilizados no intuito de recompensar os melhores desempenhos (na linha da frente) 
para garantir a eficiência em termos de emissões de carbono. Os anos de referência para o 
período que tem início em 2013 seriam 2009 e 2010.

Alteração 420
Matthias Groote

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos sectores em que possa ser 
devidamente fundamentado que o risco de 
fuga de carbono não pode ser evitado de 
outra forma e em que a electricidade 
constitua uma percentagem elevada dos 
custos de produção e seja gerada de forma 
eficiente, uma quantidade máxima de 
licenças de emissão será atribuída à 
transferência do custo de CO2 para os 
preços da electricidade. Esta atribuição de 
licenças de emissão basear-se-á no 
consumo de electricidade médio, 
estabelecido anualmente, dessas 
instalações e na transferência prevista do 
custo de CO2 da produção de energia 
tradicional que estabelece preços 
marginais, e somar-se-á a qualquer 
atribuição gratuita de licenças para 
emissões directas. Não alterará a 
quantidade total de licenças de emissão 
atribuídas em conformidade com o artigo 
9.º. 
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Or. en

Justificação

A incidência do preço do CO2 na electricidade será mais forte nos processos de produção 
com utilização intensiva de electricidade. Se estes estiverem sujeitos à concorrência 
internacional provocada pelas emissões indirectas de CO2, haverá o risco de perda da 
competitividade sem qualquer benefício ambiental. 

Alteração 421
Pilar Ayuso

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As instalações, quer se encontrem 
externalizadas quer não, receberão um 
tratamento igual no que se refere à 
atribuição de licenças de emissão.

Or. en

Justificação

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

Alteração 422
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Embora seja necessário evitar uma alteração repentina da venda em leilão, o tratamento 
desigual dos produtores de electricidade e da indústria no âmbito de uma "transição 
harmoniosa" é injustificado e incompatível com os princípios da UE. A introdução imediata 
da venda em leilão de todas as licenças de emissão para a produção de electricidade afecta 
os Estados-Membros em graus muito diferentes, na medida em que tal depende da 
composição do respectivo parque de centrais eléctricas. As empresas afectadas necessitam de 
muito mais tempo para proceder aos ajustamentos pretendidos, tanto a nível técnico como a 
nível financeiro. A modernização das centrais eléctricas movidas a combustíveis fósseis 
representa um contributo essencial a longo prazo para o cabaz energético europeu.

Alteração 423
Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 424
Johannes Blokland

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

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

2. Não devem ser concedidas licenças de 
emissão a título gratuito a produtores de 
electricidade ou a auto-produtores para a 
produção de electricidade.

Or. en

Justificação

Não devem ser atribuídas quaisquer licenças de emissão a título gratuito para a produção de 
electricidade. De acordo com a definição, produtores de electricidade são produtores que 
vendem a sua electricidade no mercado. É, por conseguinte, necessário aditar uma referência 
à auto-produção. Além disso, deve ser garantido o tratamento igual de todas as instalações 
que produzem calor ou frio.

Alteração 425
Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Convém dar ao sector da produção de electricidade a possibilidade de se adaptar 
gradualmente à aquisição em leilão de todas as licenças de emissão de gases com efeito de 
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estufa, à semelhança de outros sectores económicos. O sector da produção de electricidade 
necessita de tempo para se modernizar e aplicar tecnologias modernas com baixos níveis de 
emissões. Por outro lado, a introdução gradual dos leilões permitirá melhorar a eficiência 
energética e adaptar a produção de electricidade a uma procura acrescida decorrente da 
nova Directiva IPPC.

Alteração 426
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A introdução da venda em leilão de todas as licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa em 2013 comportará um aumento súbito dos preços da energia. Tal aumento nos 
países onde a electricidade é produzida principalmente a partir do carvão, que é considerado 
a substância que produz maior quantidade de emissões, terá como resultado o maior aumento 
registado dos custos da energia eléctrica. Devido à evidente inexistência de um mercado da 
energia eléctrica uniforme e à existência de mercados regionais isolados da energia eléctrica 
com uma capacidade limitada de transmissão em rede, não é possível compensar as eventuais 
consequências dos fortes aumentos dos preços da electricidade na UE.

Alteração 427
Urszula Krupa

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

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

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

Or. pl

Justificação

No caso dos sistemas económicos que se baseiam em combustíveis fósseis, as disposições em 
vigor, e em particular a ausência de licenças atribuídas, a título gratuito, aos produtores de 
electricidade, bem como a redução linear da quantidade de licenças, motivarão uma subida 
em flecha dos preços da electricidade e, por conseguinte, um aumento substancial dos custos 
para toda a economia e repercussões desses custos para os cidadãos.

Alteração 428
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

A produção combinada de calor e electricidade é a forma mais económica de produção 
simultânea de electricidade e calor a partir de fontes de energia primária. Trata-se de uma 
prática que conta com o apoio consciente de grande número de Estados-Membros. Para não 
sobrecarregar ainda mais estas instalações e incentivar a criação de novas, convém que a 
venda em leilão de todas as licenças de emissão continue a limitar-se a instalações de 
produção exclusiva de electricidade no sector da energia.

Alteração 429
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A produção combinada de calor e electricidade é a forma mais económica de produção 
simultânea de electricidade e calor a partir de fontes de energia primária. Trata-se de uma 
prática que conta com o apoio consciente de grande número de Estados-Membros. Para não 
sobrecarregar ainda mais estas instalações e incentivar a criação de novas, convém que a 
venda em leilão de todas as licenças de emissão continue a limitar-se a instalações de 
produção exclusiva de electricidade no sector da energia.



AM\734516PT.doc 77/109 PE409.642v01-00

PT

Alteração 430
Martin Callanan, Fiona Hall, Stephen Hughes

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, não 
devem ser concedidas licenças de emissão 
a título gratuito a produtores de 
electricidade (excepto aqueles cujo 
funcionamento visa o auto-fornecimento 
de electricidade a sectores industriais com 
utilização intensiva de energia), a 
instalações de captura, a condutas para o 
transporte ou a locais de armazenamento 
de emissões de gases com efeito de estufa.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa clarificar que o auto-fornecimento por sectores industriais com 
utilização intensiva de energia não deve ser tratado como produção de electricidade no 
âmbito deste regime; deve ser tratado de forma diferente dos serviços públicos de produção 
de energia, pois, sob o ponto de vista da concorrência, a sua utilização final é totalmente 
distinta de um serviço público.

Alteração 431
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, não 
devem ser concedidas licenças de emissão 
a título gratuito à electricidade que não 
seja produzida em instalações de 
produção combinada de calor e 
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armazenamento de emissões de gases com 
efeito de estufa.

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

Or. de

Justificação

A atribuição de licenças de emissão não gratuita deve limitar-se à produção de electricidade 
por meios que não a co-geração, a fim de não sobrecarregar ainda mais esta forma de 
produção de electricidade, que é a mais eficaz, e não entravar os mecanismos de apoio à co-
geração em diversos países.

Alteração 432
Antonio De Blasio

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sem prejuízo do disposto no n.° 3, não 
devem ser concedidas licenças de emissão 
a título gratuito a produtores de 
electricidade - além da produção 
combinada de calor e electricidade para 
utilização industrial - a instalações de 
captura, a condutas para o transporte ou a 
locais de armazenamento de emissões de 
gases com efeito de estufa.

Or. hu

Alteração 433
Anders Wijkman

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

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

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

Or. en

Alteração 434
Dan Jørgensen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As refinarias de óleos minerais e o sector da aviação poderão incluir o preço total do 
carbono sem risco de fuga de carbono. Por essa razão, devem ter um tratamento igual ao 
dispensado ao sector da electricidade. 



PE409.642v01-00 80/109 AM\734516PT.doc

PT

Alteração 435
Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Devem ser aditadas as refinarias de petróleo e tratadas do mesmo modo que os produtores de 
electricidade, uma vez que estão em condições de integrar o preço do carbono sem risco de 
"fugas de carbono".

Alteração 436
Marie-Noëlle Lienemann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

O sector das refinarias de óleos minerais poderá incluir o preço total do carbono sem risco 
de fuga de carbono. Por essa razão, deve ter um tratamento igual ao dispensado ao sector da 
electricidade.

Alteração 437
Dan Jørgensen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A combustão combinada de biomassa ou resíduos em centrais eléctricas movidas a carvão é 
uma opção vantajosa do ponto de vista dos custos para aumentar a quota-parte das energias 
renováveis na Europa. É essencial assegurar que a combustão combinada continue a ser uma 
opção atraente em articulação com a captura e o armazenamento de carbono. Para garantir 
o investimento na captura e no armazenamento de carbono, sugere-se que sejam concedidos 
créditos para as emissões de gases com efeito de estufa armazenadas a partir de combustíveis 
neutros sob o ponto de vista da produção de CO2 e que extraem efectivamente as emissões de 
gases com efeito de estufa da atmosfera.
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Alteração 438
Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se para determinados produtos ou 
processos não tiverem sido definidos 
parâmetros de referência em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
[n.º 3 do artigo 23.º], serão atribuídas às 
instalações em causa licenças de emissão 
correspondentes à atribuição média anual 
para o segundo período de funcionamento 
do regime de comércio de licenças de 
emissão, ajustadas pelo factor linear 
referido no artigo 9.º. Deve ser tomado em 
consideração o potencial técnico de 
redução de emissões das instalações em 
causa.
No caso de estes produtos ou processos 
não estarem cobertos pelo segundo 
período de funcionamento do regime de 
comércio de licenças de emissão, será 
aplicada uma abordagem de atribuição de 
licenças com base nas emissões 
precedentes.

Or. en

Justificação

Poderá partir-se do princípio de que, por ora, os parâmetros de referência não podem ser 
estabelecidos de forma generalizada para todos os produtos e processos. Este poderia ser o 
caso de produtos altamente diferenciados que representam uma pequena percentagem das 
emissões no âmbito do RCLE. As licenças de CO2 dessas instalações devem ser atribuídas de 
acordo com a abordagem da atribuição de licenças com base nas emissões precedentes.
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Alteração 439
Anders Wijkman

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Devem ser atribuídas licenças de 
emissão a título gratuito para a captura e 
o armazenamento combinado de emissões 
de gases com efeito de estufa provenientes 
da biomassa.

Or. en

Alteração 440
Anne Laperrouze, Georgs Andrejevs

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Independentemente de ser ou não 
produzido em combinação com 
electricidade, o calor fornecido para ser 
utilizado pela indústria, para o 
aquecimento urbano e por outros 
consumidores deverá receber licenças de 
emissão a título gratuito na mesma 
proporção que as atribuídas aos sectores 
industriais.

Independentemente de ser ou não 
produzido em combinação com 
electricidade, o calor que se destina a ser 
utilizado para o aquecimento urbano e 
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que satisfaz critérios equivalentes aos 
fixados no ponto 51 do Enquadramento 
dos auxílios estatais a favor do ambiente 
deve receber 100% de licenças de emissão 
a título gratuito para assegurar a 
igualdade de tratamento em relação a 
outros produtores de calor que não 
estejam cobertos pelo regime comunitário.

Or. en

Justificação

A produção de calor não deve ser tratada de forma "acessória" no contexto das mesmas 
disposições que se aplicam à produção de electricidade. Tal gera confusão e distorção da 
concorrência.

Alteração 441
Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Às instalações de produção combinada 
de calor e electricidade de alto 
rendimento, na acepção da Directiva 
2004/8/CE, deverão ser atribuídas, sem 
limite temporal, licenças de emissão a 
título gratuito para a produção de 
electricidade e de calor, com base num 
parâmetro de referência.

Or. en
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Justificação

A produção combinada de calor e electricidade constitui a pedra angular da protecção do 
clima. A manutenção e a expansão de instalações de produção combinada de calor e 
electricidade são exigidas e apoiadas pela Directiva 2004/8/CE. Poderia ser 
contraproducente introduzir encargos adicionais na sequência de leilões. Em muitos casos, o 
patrocínio pelos Estados-Membros de instalações de produção combinada de calor e 
electricidade não permitiria alcançar os resultados desejados, a produção das instalações de 
produção combinada de calor e electricidade seria reduzida e a expansão futura poderia ser 
gorada. Se os leilões devem ser o principal mecanismo de atribuição de licenças aos 
produtores de electricidade, é necessário prever uma excepção para as instalações de 
produção combinada de calor e electricidade para apoiar a protecção do clima.

Alteração 442
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Às instalações de produção de 
electricidade que recorrem à produção 
combinada de calor e electricidade, na 
acepção da Directiva 2004/8/CE, devem 
ser atribuídas licenças de emissão a título 
gratuito com base em parâmetros de 
referência harmonizados a nível europeu.

Or. de

Justificação

A produção combinada de calor e electricidade é a forma mais económica de produção 
simultânea de electricidade e calor a partir de fontes de energia primária. Trata-se de uma 
prática que conta com o apoio consciente de grande número de Estados-Membros. Para não 
sobrecarregar ainda mais estas instalações e incentivar a criação de novas, convém que a 
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venda em leilão de todas as licenças de emissão continue a limitar-se a instalações de 
produção exclusiva de electricidade no sector da energia.

Alteração 443
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Às instalações de produção de 
electricidade que recorrem à produção 
combinada de calor e electricidade, na 
acepção da Directiva 2004/8/CE, devem 
ser atribuídas licenças de emissão a título 
gratuito com base em parâmetros de 
referência harmonizados a nível europeu.

Or. de

Justificação

A produção combinada de calor e electricidade é a forma mais económica de produção 
simultânea de electricidade e calor a partir de fontes de energia primária. Trata-se de uma 
prática que conta com o apoio consciente de grande número de Estados-Membros. Para não 
sobrecarregar ainda mais estas instalações e incentivar a criação de novas, convém que a 
venda em leilão de todas as licenças de emissão continue a limitar-se a instalações de 
produção exclusiva de electricidade no sector da energia.
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Alteração 444
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Anja Weisgerber, Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 445
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

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

Texto da Comissão Alteração

3. A atribuição a título gratuito pode ser 
concedida a produtores de electricidade 
relativamente à produção de calor através 

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 446
Urszula Krupa

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. A atribuição a título gratuito pode ser 
concedida a produtores de electricidade 
relativamente à produção de calor através 
de co-geração com elevado nível de 
eficiência, conforme definida na Directiva 
2004/8/CE.

Or. pl
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Justificação

No caso dos sistemas económicos que se baseiam em combustíveis fósseis, as disposições em 
vigor, e em particular a ausência de licenças atribuídas, a título gratuito, aos produtores de 
electricidade, bem como a redução linear da quantidade de licenças, motivarão uma subida 
em flecha dos preços da electricidade e, por conseguinte, um aumento substancial dos custos 
para toda a economia e repercussões desses custos para os cidadãos.

Alteração 447
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Devem ser atribuídas  a título gratuito 
100% das licenças de emissão para a 
produção de calor e de electricidade 
através de co-geração com elevado nível de 
eficiência, conforme definida na Directiva 
2004/8/CE para uma procura 
economicamente justificável.

Or. es

Justificação

Consideramos que tudo quanto não seja a atribuição gratuita de 100% das licenças de 
emissão necessárias ao funcionamento das instalações de co-geração supõe, não só, não 
fomentar este tipo de instalações, que por serem investimentos realizados pelo sector 
industrial com recursos privados, necessitam de um quadro estável para o seu 
desenvolvimento, como por em perigo a sua viabilidade.
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Alteração 448
Adam Gierek

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. A atribuição a título gratuito das 
autorizações de emissão é concedida a 
produtores de electricidade relativamente à 
produção de calor através de co-geração, 
conforme definida na Directiva 2004/8/CE 
para uma procura economicamente 
justificável, a fim de garantir o tratamento 
equitativo face a outros produtores de 
calor. 

Or. pl

Justificação

Os princípios de produção de calor no sistema de comércio de licenças de emissão e noutros 
sistemas devem ser mantidos ao mesmo nível. O calor produzido nas instalações de co-
geração com potência superior a 20 MW concorrem com a que é produzida nas instalações 
com potência inferior a 20 MW, contanto que não integrem o sistema de comércio de licenças 
de emissão. Para evitar toda e qualquer discriminação, convém colocar em pé de igualdade o 
calor produzido nas instalações de co-geração com elevado nível de eficiência e o calor 
produzido a partir de fontes que beneficiam, a título gratuito, de autorizações ou de outras 
medidas que não estejam previstas no sistema de comércio de licenças de emissão. Por 
conseguinte, é indispensável atribuir autorizações, a título gratuito, ao calor produzido nas 
instalações de co-geração com elevado nível de eficiência durante todo o período em que o 
sistema de comércio de licenças de emissão estiver em vigor, ou seja, até 2020.



AM\734516PT.doc 91/109 PE409.642v01-00

PT

Alteração 449
Johannes Blokland

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. A atribuição a título gratuito deve ser 
concedida a produtores de electricidade 
relativamente à produção de calor e frio 
através de co-geração com elevado nível de 
eficiência, quando necessário, a fim de 
garantir o tratamento equitativo face a 
outros produtores de calor, na condição de 
este calor ou frio ser utilizado em sectores 
expostos a um risco de fuga de carbono.

A atribuição de licenças de emissão a 
produtores de calor ou frio deve ser igual 
à atribuição de licenças de emissão nos 
sectores que utilizam o calor ou frio.

Or. en

Justificação

Não devem ser atribuídas quaisquer licenças de emissão a título gratuito para a produção de 
electricidade. De acordo com a definição, produtores de electricidade são produtores que 
vendem a sua electricidade no mercado. É, por conseguinte, necessário aditar uma referência 
à auto-produção. Além disso, deve ser garantido o tratamento igual de todas as instalações 
que produzem calor ou frio.
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Alteração 450
Gyula Hegyi, Péter Olajos

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. A atribuição a título gratuito deve ser 
concedida a produtores de electricidade 
relativamente à produção de calor através 
de co-geração com elevado nível de 
eficiência, conforme definida na Directiva 
2004/8/CE para uma procura 
economicamente justificável de calor e 
para o calor fornecido por sistemas de 
aquecimento urbano eficientes elegíveis a 
título do Enquadramento dos auxílios 
estatais a favor do ambiente.

Or. en

Justificação

Os sistemas de aquecimento urbano eficientes, que utilizam o calor produzido através de 
co-geração, permitem economizar energia. Por essa razão, devemos assegurar a sua 
competitividade.

Alteração 451
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

3. A atribuição a título gratuito pode ser 
concedida a produtores de electricidade 
relativamente à produção de calor através 

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 452
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

3. A atribuição a título gratuito pode ser 
concedida a produtores de electricidade
relativamente à produção de calor através 
de co-geração com elevado nível de 
eficiência, conforme definida na Directiva 
2004/8/CE para uma procura 

3. Nos casos em que os produtores de 
aquecimento ou de refrigeração recebam 
uma licença de emissão a título gratuito 
em virtude do n.º 1 relativamente à 
produção de aquecimento ou refrigeração
através de co-geração com elevado nível de 



PE409.642v01-00 94/109 AM\734516PT.doc

PT

economicamente justificável, a fim de 
garantir o tratamento equitativo face a 
outros produtores de calor. Em cada ano 
subsequente a 2013, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações no 
que diz respeito à produção do referido 
calor deve ser ajustada pelo factor linear 
referido no artigo 9.º.

eficiência, conforme definida na Directiva 
2004/8/CE para uma procura 
economicamente justificável, serão 
atribuídas licenças de emissão a título 
gratuito para a produção de electricidade 
para consumo próprio e para a produção 
de electricidade para o fornecimento de 
uma instalação industrial específica, a fim 
de garantir o tratamento equitativo. Em 
cada ano subsequente a 2013, a atribuição 
total de licenças de emissão a essas 
instalações no que diz respeito à produção 
do referido calor deve ser ajustada pelo 
factor linear referido no artigo 9.º.

Or. en

Justificação

É necessário garantir o tratamento equitativo de todas as instalações de co-geração 
utilizadas para um fornecimento determinado, a fim de evitar conflitos com a legislação da 
UE. A concessão de privilégios a produtores de electricidade para consumo próprio é 
contrária ao princípio de um mercado da electricidade aberto, transparente e competitivo, 
promovido pela Directiva 2003/54/CE.

Alteração 453
Avril Doyle

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Nos casos em que os produtores de 
aquecimento ou de refrigeração recebam 
uma licença de emissão a título gratuito 
em virtude do n.º 1 relativamente à 
produção de aquecimento ou refrigeração
através de co-geração com elevado nível de 
eficiência, conforme definida na Directiva 
2004/8/CE para uma procura 
economicamente justificável, serão 
atribuídas licenças de emissão a título 
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licenças de emissão a essas instalações no 
que diz respeito à produção do referido 
calor deve ser ajustada pelo factor linear 
referido no artigo 9.º.

gratuito aos produtores de electricidade, a 
fim de garantir o tratamento equitativo. Em 
cada ano subsequente a 2013, a atribuição 
total de licenças de emissão a essas 
instalações no que diz respeito à produção 
do referido calor deve ser ajustada pelo 
factor linear referido no artigo 9.º.

Or. en

Alteração 454
Péter Olajos

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. A atribuição a título gratuito pode ser 
concedida a instalações de produção 
combinada de calor e electricidade
relativamente à produção de calor através 
de co-geração com elevado nível de 
eficiência, conforme definida na Directiva 
2004/8/CE. As instalações de produção 
combinada de calor e electricidade devem 
receber licenças de emissão a título 
gratuito pelo menos equivalentes às 
economias globais de carbono que o 
investimento neste tipo de instalações 
permitiu realizar.

Or. en

Justificação

A fim de evitar a existência de sistemas diferentes nos vários Estados-Membros no que 
respeita à atribuição de licenças para a produção de calor, a nova directiva deve estabelecer 
normas comuns harmonizadas a nível comunitário para a atribuição de licenças a título 
gratuito às instalações de produção de calor e electricidade.
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Alteração 455
Alteração 326 Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

As instalações de co-geração da indústria devem ser consideradas como fazendo parte do 
sector industrial/produção de vapor como foi aliás o caso nos dois primeiros Planos 
nacionais de atribuição de quotas (PNAQ).  Convém igualmente assegurar-se que seja visado  
o conjunto das co-gerações e não apenas as de elevado rendimento.

Alteração 456
Norbert Glante

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

Texto da Comissão Alteração

3. A atribuição a título gratuito pode ser 
concedida a produtores de electricidade 

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

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

Or. de

Justificação

A alteração proposta apoia o tratamento equitativo face a outros produtores de calor.

Alteração 457
Linda McAvan

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

A produção de calor é definida como 
co-geração com elevado nível de 
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eficiência se satisfizer os critérios fixados 
no anexo III da Directiva 2004/8/CE e 
respeitar os valores de referência 
harmonizados estabelecidos na Decisão 
2007/74/CE da Comissão.

Or. en

Justificação

Esta clarificação da definição de co-geração com elevado nível de eficiência garantirá que as 
grandes instalações de co-geração que utilizam uma elevada proporção de biomassa (o que 
favorece a redução das emissões de gases com efeito de estufa) não sejam penalizadas pelo 
RCLE da UE.

Alteração 458
Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É proposta a aplicação gradual do regime de leilões no sector da energia, como acontece em 
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relação a outros sectores, começando com 80% de licenças de emissão a título gratuito em 
2013 para alcançar 100% de leilões apenas em 2020. A principal razão subjacente a esta 
proposta é o facto de a fusão do mercado da energia da UE não estar completa. Alguns 
mercados isolados impedirão a transmissão das capacidades necessárias para neutralizar os 
resultados decorrentes da introdução de 100% de leilões no sector da produção de 
electricidade. Por outro lado, a introdução gradual dos leilões permitirá melhorar a 
eficiência energética e adaptar a produção de electricidade a uma procura acrescida 
decorrente da nova Directiva IPPC. 

Alteração 459
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Na maioria dos novos Estados-Membros, uma grande parte da procura de calor é satisfeita 
pelo aquecimento urbano (na Polónia, por exemplo, trata-se de mais de 50% da procura). 
Qualquer obrigação que seja imposta a este sector no sentido de comprar licenças poderia 
provocar um aumento do preço do calor. Existiria então o risco de os agregados familiares 
substituírem o calor mais oneroso fornecido pela rede pela combustão doméstica de carvão, 
que está sujeita a um controlo de emissões menos rigoroso. Para evitar essa situação, é 
proposta a aplicação gradual do regime de leilões no sector da energia, como acontece em 
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relação a outros sectores.

Alteração 460
Norbert Glante

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. A atribuição a título gratuito pode ser 
concedida a produtores de electricidade 
relativamente à produção de calor através 
de co-geração com elevado nível de 
eficiência, conforme definida na Directiva 
2004/8/CE para uma procura 
economicamente justificável, a fim de 
garantir o tratamento equitativo face a 
outros produtores de calor. Em cada ano 
subsequente a 2013, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações no 
que diz respeito à produção do referido 
calor deve ser ajustada pelo factor linear 
referido no artigo 9.º. Devem ser 
igualmente atribuídas licenças de emissão 
a título gratuito a pelo menos 12 centrais 
de demonstração CAC seleccionadas pela 
Comissão e que cumpram os critérios 
enunciados no n.º 1.

Or. de

Justificação

É importante testar todas as tecnologias utilizadas para a captura de CO2 e todos os 
diferentes meios de armazenamento. Para tal, são necessárias pelo menos 12 centrais de 
demonstração.
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Alteração 461
Christian Ehler

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. A atribuição a título gratuito pode ser 
concedida a produtores de electricidade 
relativamente à produção de calor através 
de co-geração com elevado nível de 
eficiência, conforme definida na Directiva 
2004/8/CE para uma procura 
economicamente justificável, a fim de 
garantir o tratamento equitativo face a 
outros produtores de calor. Em cada ano 
subsequente a 2013, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações no 
que diz respeito à produção do referido 
calor deve ser ajustada pelo factor linear 
referido no artigo 9.º. Devem ser 
igualmente atribuídas licenças de emissão 
a título gratuito, correspondentes a 125% 
do volume de produção esperado, a pelo 
menos 12 centrais de demonstração CAC 
seleccionadas pela Comissão e que 
cumpram os critérios enunciados no n.º 1.

Or. de

Justificação

Convém incentivar a construção de centrais de demonstração CAC.

Alteração 462
Marie-Noëlle Lienemann

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

3-A. Se um Estado-Membro não realizar o 
seu objectivo de redução anual no âmbito 
da [Decisão relativa à partilha de 
esforços], como especificado no artigo 3.º 
e no anexo daquela Decisão, uma 
quantidade de licenças de emissão, 
equivalente à insuficiência da redução de 
emissões registada nesse ano, será retida 
no CITL e não será atribuída ao 
Estado-Membro em questão. A Comissão 
pode vender em leilão as licenças de 
emissão retidas no CITL.

Or. en

Justificação

Esta alteração introduz um sistema de penalização para que os Estados-Membros respeitem 
a Decisão relativa à partilha de esforços.

Alteração 463
Johannes Blokland

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se um Estado-Membro não realizar o 
seu objectivo de redução anual no âmbito 
da [Decisão relativa à partilha de 
esforços], como especificado no artigo 3.º 
e no anexo daquela Decisão, uma 
quantidade de licenças de emissão, 
equivalente à insuficiência da redução de 
emissões registada nesse ano, será retida 
no CITL e não será atribuída ao 
Estado-Membro em questão. As licenças 
de emissão retidas no CITL podem ser 
distribuídas a outros Estados-Membros.
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Or. en

Justificação

Esta alteração só é necessária se não forem introduzidas coimas na Decisão relativa à 
partilha de esforços. Introduz um sistema de penalização para que os Estados-Membros
respeitem a Decisão relativa à partilha de esforços.

Alteração 464
Marie-Noëlle Lienemann

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. Se um Estado-Membro se recusar a 
pagar uma coima no âmbito do 
mecanismo de controlo do cumprimento 
da [Decisão relativa à partilha de 
esforços], como especificado no artigo 3.º 
daquela Decisão, uma quantidade de 
licenças de emissão, equivalente à 
insuficiência da redução de emissões 
registada nesse ano, será retida no CITL e 
não será atribuída ao Estado-Membro em 
questão enquanto este não pagar a coima 
fixada.

Or. en

Justificação

Esta alteração garante a aplicação de um sistema de penalização aos Estados-Membros para 
que estes respeitem a Decisão relativa à partilha de esforços.

Alteração 465
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 3-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-B. Se um Estado-Membro se recusar a 
pagar uma coima no âmbito do 
mecanismo de controlo do cumprimento 
da [Decisão relativa à partilha de 
esforços], como especificado no artigo 3.º 
daquela Decisão, uma quantidade de 
licenças de emissão, equivalente à 
insuficiência da redução de emissões 
registada nesse ano, será retida no CITL e 
não será atribuída ao Estado-Membro em 
questão enquanto este não pagar a coima 
fixada.

Or. en

Justificação

Esta alteração só é válida se for aplicado um sistema de penalização aos Estados-Membros
para que estes respeitem a Decisão relativa à partilha de esforços. Garante o respeito deste 
sistema por parte dos Estados-Membros.

Alteração 466
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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um factor de correcção, quando 
necessário.

Or. en

Justificação

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

Alteração 467
Linda McAvan

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A Comissão propõe um sistema ascendente para o cálculo da quantidade de licenças de 
emissão atribuídas a título gratuito a cada instalação: define-se um parâmetro de referência, 
verifica-se a quanto ascendem as licenças uma vez atribuídas às instalações e procede-se ao 
seu reajustamento se ultrapassarem o limite global. A Comissão deveria, em primeiro lugar, 
dividir o limite global por sectores com base nas emissões verificadas e, em seguida, 
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estabelecer parâmetros de referência para determinar a quantidade de licenças que cada 
instalação de um sector recebe.

Alteração 468
Johannes Blokland

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão pode permitir que certos sectores aumentem as suas emissões e 
passem o fardo do seu esforço de redução para outros sectores. Um factor de correcção 
transectorial uniforme garante que todos os sectores participem na redução das emissões.

Alteração 469
Georgs Andrejevs, Jules Maaten

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

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 470
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

4. A quantidade máxima de licenças de 
emissão que constitui a base para o cálculo 
das atribuições a instalações que realizam 

4. Sem prejuízo do disposto no n.º 8, a 
quantidade máxima de licenças de emissão 
que constitui a base para o cálculo das 
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actividades em 2013 e receberam uma 
licença a título gratuito no período de 2008 
a 2012 não deve ser superior, como uma 
proporção da quantidade anual total a nível 
comunitário, à percentagem das emissões 
correspondentes no período de 2005 a 2007 
dessas instalações. Deve ser aplicado um 
factor de correcção, quando necessário.

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

Or. en

Justificação

O risco de fuga de carbono ocorre quando os produtores, dentro e fora da UE, não estão 
sujeitos aos mesmos condicionalismos em matéria de carbono. Na ausência de um acordo 
internacional adequado, convém que as indústrias com utilização intensiva de energia que 
estão expostas a um risco de fuga de carbono recebam a quantidade necessária de licenças 
de emissão a título gratuito, a fim de evitar a transferência de emissões para países que não 
impõem à sua produção local condicionalismos comparáveis em matéria de carbono.

Alteração 471
Frédérique Ries

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

Texto da Comissão Alteração

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

Sem prejuízo do disposto no n.º 8, a 
quantidade máxima de licenças de emissão 
que constitui a base para o cálculo das 
atribuições a instalações que realizam 
actividades em 2013 e receberam uma 
licença a título gratuito no período de 2008 
a 2012 não deve ser superior, como uma 
proporção da quantidade anual total a nível 
comunitário, à percentagem das emissões 
correspondentes no período de 2005 a 2007 
dessas instalações. Deve ser aplicado um 
factor de correcção, quando necessário.

Or. en
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Justificação

Ver a alteração 2 ao n.º 8 do artigo 10.º-A.
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