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Alteração 293
Thomas Ulmer

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

(7) O artigo 10.º passa a ter a seguinte 
redacção:

Suprimido 

"Artigo 10.º
Leilão de licenças de emissão

1. A partir de 2013, os Estados-Membros
devem proceder à venda em leilão de 
todas as licenças de emissão que não 
sejam atribuídas a título gratuito de 
acordo com o estabelecido no artigo 
10.º-A.
2. A quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão por cada 
Estado-Membro deve ter a seguinte 
composição:
(a) 90% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros
em partes idênticas à quota-parte de 
emissões verificadas ao abrigo do regime 
comunitário em 2005 do Estado-Membro 
em causa;
(b) 10% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros
para fins de solidariedade e crescimento 
na Comunidade, aumentado assim a 
quantidade de licenças de emissão que 
esses Estados-Membros vendem em leilão 
ao abrigo da alínea a) nas percentagens 
indicadas no anexo II-A.
Para efeitos da alínea a), relativamente 
aos Estados-Membros que não 
participaram no regime comunitário em 
2005, a sua quota-parte deve ser 
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calculada utilizando as suas emissões 
verificadas no âmbito do regime 
comunitário em 2007.
Se necessário, as percentagens referidas 
na alínea b) do primeiro parágrafo serão 
adaptadas de forma proporcional a fim de 
assegurar que a redistribuição seja de 
10%.
3. Um mínimo de 20% das receitas 
geradas com a venda em leilão das 
licenças de emissão referidas no n.º 2, 
incluindo todas as receitas da venda em 
leilão referidas na alínea b), deve ser 
utilizado para os seguintes fins:
(a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento para a redução das 
emissões e adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas;
(b) Desenvolvimento de energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de 
utilização de 20% de energias renováveis 
até 2020 e do compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020;
(c) Captura e armazenamento geológico 
de gases com efeito de estufa, em especial 
nas centrais eléctricas a carvão;
(d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular em países menos 
desenvolvidos;
(e) Maior facilidade de adaptação dos 
países em desenvolvimento aos impactos 
das alterações climáticas;
(f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares de 
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rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo pela melhoria da sua eficiência 
energética e condições de isolamento e
(g) Cobertura das despesas 
administrativas de gestão do regime 
comunitário.
4. Os Estados-Membros devem incluir 
informação sobre a utilização das receitas 
para cada um destes fins nos seus 
relatórios apresentados ao abrigo da 
Decisão n.° 280/2004/CE.
5. Até 31 de Dezembro de 2010, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 
forma aberta, transparente e não 
discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados de forma a garantir que os 
operadores, em especial pequenas e 
médias empresas abrangidas pelo regime 
comunitário, tenham pleno acesso e que 
outros participantes não prejudiquem o 
funcionamento dos leilões. Essa medida, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, a fim de a 
complementar, deve ser aprovada pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no [n.º 3 do artigo 
23.º.]”

Or. en

Justificação

A venda em leilão no RCLE implica um custo máximo para todos os consumidores sem 
vantagens adicionais para a redução do CO2. Implica muito simplesmente o pagamento de 
uma nova taxa CO2 para os consumidores. A fim de economizar montantes que podem ir até 
aos 55 mil milhões de euros por ano para os consumidores e manter um preço da energia 20 
a 30 euros/MWh mais baixo sem pôr em causa a eficácia do RCLE, este regime não deverá 
basear-se no sistema de venda em leilão. A atribuição de licenças a título gratuito com base 
em parâmetros de referência e na produção efectiva pode constituir um instrumento eficaz 
dos pontos de vista ecológico e dos custos.



PE409.650v01-00 6/70 AM\734732PT.doc

PT

Alteração 294
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 2013, os Estados-Membros
devem proceder à venda em leilão de todas 
as licenças de emissão que não sejam 
atribuídas a título gratuito de acordo com o 
estabelecido no artigo 10.º-A.

1. A partir de 2013, um organismo 
comunitário deve proceder à venda em 
leilão de todas as licenças de emissão que 
não sejam atribuídas a título gratuito de 
acordo com o estabelecido no artigo 10.º-
A.

2. A quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão por cada 
Estado-Membro deve ter a seguinte 
composição:
a) 90% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros
em partes idênticas à quota-parte de 
emissões verificadas ao abrigo do regime 
comunitário em 2005 do Estado-Membro 
em causa;
b) 10% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros
para fins de solidariedade e crescimento 
na Comunidade, aumentado assim a 
quantidade de licenças de emissão que 
esses Estados-Membros vendem em leilão 
ao abrigo da alínea a) nas percentagens 
indicadas no anexo II-A.
Para efeitos da alínea a), relativamente 
aos Estados-Membros que não 
participaram no regime comunitário em 
2005, a sua quota-parte deve ser 
calculada utilizando as suas emissões 
verificadas no âmbito do regime 
comunitário em 2007.
Se necessário, as percentagens referidas 
na alínea b) do primeiro parágrafo serão 
adaptadas de forma proporcional a fim de 



AM\734732PT.doc 7/70 PE409.650v01-00

PT

assegurar que a redistribuição seja de 
10%.
3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), deve ser utilizado para os 
seguinte fins:

3. As receitas geradas com a venda em 
leilão das licenças de emissão devem ser 
integralmente utilizadas para os seguintes 
fins:

a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento para a redução das 
emissões e adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas;

a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética, as Energias 
Renováveis e as Energias sem Emissões 
de Carbono, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento para a redução das 
emissões e adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas;

b) Desenvolvimento de energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de utilização 
de 20% de energias renováveis até 2020 e 
do compromisso da Comunidade de 
aumento de 20% da eficiência energética 
até 2020;

b) Desenvolvimento de energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de utilização 
de 20% de energias renováveis até 2020 e 
do compromisso da Comunidade de 
aumento de 20% da eficiência energética 
até 2020;

c) Captura e armazenamento geológico de 
gases com efeito de estufa, em especial nas 
centrais eléctricas a carvão;

c) Captura e armazenamento geológico de 
gases com efeito de estufa, em especial nas
centrais eléctricas a carvão;

c-A) Desenvolvimento das fontes de 
energias limpas;

d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular em países menos 
desenvolvidos;

d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular em países menos 
desenvolvidos;

e) Maior facilidade de adaptação dos países 
em desenvolvimento aos impactos das 
alterações climáticas;

e) Prestação de ajuda a alguns 
Estados-Membros para fins de 
solidariedade e de crescimento na 
Comunidade, num máximo de 10% das 
receitas das vendas em leilão efectuadas 
nesses Estados, maior facilidade de 
adaptação dos países em desenvolvimento 
aos impactos das alterações climáticas;
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f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo pela melhoria da sua eficiência 
energética e condições de isolamento e 

f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo pela melhoria da sua eficiência 
energética e condições de isolamento e

g) Cobertura das despesas administrativas 
de gestão do regime comunitário.

g) Cobertura das despesas administrativas 
de gestão do regime comunitário, num 
máximo de [x % a determinar] das 
receitas totais das vendas em leilão.

4. Os Estados-Membros devem incluir
informação sobre a utilização das receitas 
para cada um destes fins nos seus 
relatórios apresentados ao abrigo da 
Decisão n.° 280/2004/CE.

4. A Comissão deve fornecer informação 
sobre a utilização das receitas para cada um 
destes fins.

5. Até 31 de Dezembro de 2010, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 
forma aberta, harmonizada, transparente e 
não discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados de forma a garantir que os 
operadores, em especial pequenas e 
médias empresas abrangidas pelo regime 
comunitário, tenham pleno acesso e que 
outros participantes não prejudiquem o 
funcionamento dos leilões. Essa medida, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, a fim de a 
complementar, deve ser aprovada pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no [n.º 3 do artigo 23.º.]

5. Até 31 de Dezembro de 2009, a 
Comissão deve adoptar, em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo previsto no n.º 3 do artigo 
23.º, um regulamento relativo ao 
calendário, administração e outros aspectos 
dos leilões, a fim de assegurar que estes se 
processem de uma forma aberta, 
harmonizada, transparente e não 
discriminatória. O sistema de leilões deve 
ser concebido de forma a garantir um 
mercado permanentemente fluido e 
transparente.

Para garantir a realização destes 
objectivos, o regulamento referido no 
primeiro parágrafo deve basear-se nos 
seguintes princípios:
- utilizar um único sistema, acessível a 
distância, simples (uma volta), eficiente, 
disponível com um custo razoável e cuja 
integridade seja garantida por um único 
gestor a nível comunitário;
- garantir, com um custo mínimo, o 
acesso aos leilões de todos os operadores 
que comprovem a sua solvência e tenham 
conta aberta no registo das licenças;
- fixar, paralelamente ao regulamento, 
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um calendário dos volumes de vendas em 
leilão que seja coerente com os 
calendários de restituição das licenças, 
bem como com os condicionalismos 
contabilísticos das empresas, e que exclua 
o recurso a leilão único durante todo o 
período.
Este regulamento deve prever uma prática 
de fiscalização do mercado a confiar a 
uma organização já existente ou a criar, 
cujas funções se aproximem das de um 
organismo de fiscalização dos mercados 
de matérias-primas.

Or. fr

Justificação

Os leilões devem ser realizados à escala comunitária e não por Estado-Membro. É imperioso 
que a UE possa investir mais nas tecnologias energéticas e de redução das emissões de CO2, 
uma vez que são essenciais para preparar os esforços de redução até 2050. A utilização das 
receitas a nível comunitário permitirá organizar adequadamente a investigação europeia por 
comparação, nomeadamente, com os Estados Unidos e o Japão.

Alteração 295
Caroline Lucas

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

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 2013, os Estados-Membros
devem proceder à venda em leilão de todas 
as licenças de emissão que não sejam 
atribuídas a título gratuito de acordo com 
o estabelecido no artigo 10.º-A.

1. A partir de 2013, os Estados-Membros
devem proceder à venda em leilão de todas 
as licenças de emissão.

Or. en

Justificação

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

Alteração 296
Jens Holm

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

Texto da Comissão Alteração

1. A partir de 2013, os Estados-Membros
devem proceder à venda em leilão de todas 
as licenças de emissão que não sejam 
atribuídas a título gratuito de acordo com 
o estabelecido no artigo 10.º-A.

1. A partir de 2013, os Estados-Membros
devem proceder à venda em leilão de todas 
as licenças de emissão.

Or. en

Justificação

A venda em leilão de todas as licenças de emissão deveria passar de imediato a ser a regra 
geral.  Tal é necessário para que as empresas disponham de incentivos eficazes para reduzir 
os custos ambientais das respectivas actividades. Um período de transição de sete anos 
permitiria às empresas não terem de fazer face aos custos ambientais das suas actividades 
durante demasiado tempo.

Alteração 297
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A quantidade total de licenças de 2. A quantidade total de licenças de 
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emissão para venda em leilão por cada 
Estado-Membro deve ter a seguinte 
composição:

emissão para venda em leilão por cada 
Estado-Membro deve ser idêntica à quota-
parte de emissões verificadas ao abrigo do 
regime comunitário em 2005 do Estado-
Membro em causa.

(a) 90% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros
em partes idênticas à quota-parte de 
emissões verificadas ao abrigo do regime 
comunitário em 2005 do Estado-Membro 
em causa;
(b) 10% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros
para fins de solidariedade e crescimento 
na Comunidade, aumentado assim a 
quantidade de licenças de emissão que 
esses Estados-Membros vendem em leilão 
ao abrigo da alínea a) nas percentagens 
indicadas no anexo II-A.
Para efeitos da alínea a), relativamente aos 
Estados-Membros que não participaram no 
regime comunitário em 2005, a sua quota-
parte deve ser calculada utilizando as suas 
emissões verificadas no âmbito do regime 
comunitário em 2007.

Para estes efeitos, relativamente aos 
Estados-Membros que não participaram no 
regime comunitário em 2005, a sua quota-
parte deve ser calculada utilizando as suas 
emissões verificadas no âmbito do regime 
comunitário em 2007.

Se necessário, as percentagens referidas 
na alínea b) do primeiro parágrafo serão 
adaptadas de forma proporcional a fim de 
assegurar que a redistribuição seja de 
10%.

Or. en

Justificação

N.º 2: os instrumentos de política climática, como o RCLE-UE, devem reflectir uma clara 
situação de igualdade das condições de concorrência.  As questões relativas à coesão são 
tratadas por outros instrumentos de acção.
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Alteração 298
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão por cada 
Estado-Membro deve ter a seguinte 
composição:

2. A quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão por cada 
Estado-Membro deve ter a seguinte 
composição:

(a) 90% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros em 
partes idênticas à quota-parte de emissões 
verificadas ao abrigo do regime 
comunitário em 2005 do Estado-Membro 
em causa;

(a) 45% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros em 
partes idênticas à quota-parte de emissões 
verificadas ao abrigo do regime 
comunitário em 2005 do Estado-Membro 
em causa;

(b) 10% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros
para fins de solidariedade e crescimento na 
Comunidade, aumentado assim a 
quantidade de licenças de emissão que 
esses Estados-Membros vendem em leilão 
ao abrigo da alínea a) nas percentagens 
indicadas no anexo II-A.

(b) 5% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros
para fins de solidariedade e crescimento na 
Comunidade, aumentado assim a 
quantidade de licenças de emissão que 
esses Estados-Membros vendem em leilão 
ao abrigo da alínea a) nas percentagens 
indicadas no anexo II-A.

(b-A) 50% da quantidade total de licenças 
de emissão para venda em leilão são 
reservadas para que a Comissão as venda 
em leilão a fim de financiar as medidas de 
redução de emissões de gases com efeito 
de estufa, de prevenção da desflorestação 
e da degradação e de adaptação às 
alterações climáticas em países que não 
são Partes abrangidas pelo anexo I da 
CQNUAC.

Para efeitos da alínea a), relativamente aos 
Estados-Membros que não participaram no 
regime comunitário em 2005, a sua quota-
parte deve ser calculada utilizando as suas 
emissões verificadas no âmbito do regime 
comunitário em 2007.

Para efeitos da alínea a), relativamente aos 
Estados-Membros que não participaram no 
regime comunitário em 2005, a sua quota-
parte deve ser calculada utilizando as suas 
emissões verificadas no âmbito do regime 
comunitário em 2007.

Se necessário, as percentagens referidas na Se necessário, as percentagens referidas na 
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alínea b) do primeiro parágrafo serão 
adaptadas de forma proporcional a fim de 
assegurar que a redistribuição seja de 10%.

alínea b) do primeiro parágrafo serão 
adaptadas de forma proporcional a fim de 
assegurar que a redistribuição seja de 5%.

Or. en

Justificação

É oportuno que pelo menos 50% das receitas da venda em leilão de licenças de emissão 
sejam utilizados para financiar medidas de combate às alterações climáticas nos países em 
desenvolvimento. A fim de evitar problemas relacionados com os processos orçamentais 
anuais nos Estados-Membros, a Comissão deve proceder à venda em leilão da 
correspondente quota-parte de licenças de emissão e utilizar as receitas para esse fim.  

Alteração 299
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão por cada 
Estado-Membro deve ter a seguinte 
composição:

2. A quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão por cada 
Estado-Membro deve ter a seguinte 
composição:

(a) 90% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros em 
partes idênticas à quota-parte de emissões 
verificadas ao abrigo do regime 
comunitário em 2005 do Estado-Membro 
em causa;

(a) 70 % da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros em 
partes idênticas à quota-parte de emissões 
verificadas ao abrigo do regime 
comunitário em 2005 do Estado-Membro 
em causa;

(b) 10% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros
para fins de solidariedade e crescimento na 
Comunidade, aumentado assim a 
quantidade de licenças de emissão que 
esses Estados-Membros vendem em leilão 
ao abrigo da alínea a) nas percentagens 
indicadas no anexo II-A.

(b) 30 % da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros
para fins de solidariedade e crescimento na 
Comunidade, aumentado assim a 
quantidade de licenças de emissão que 
esses Estados-Membros vendem em leilão 
ao abrigo da alínea a) nas percentagens 
indicadas no anexo II-A.
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Para efeitos da alínea a), relativamente aos 
Estados-Membros que não participaram no 
regime comunitário em 2005, a sua quota-
parte deve ser calculada utilizando as suas 
emissões verificadas no âmbito do regime 
comunitário em 2007. 

Para efeitos da alínea a), relativamente aos 
Estados-Membros que não participaram no 
regime comunitário em 2005, a sua quota-
parte deve ser calculada utilizando as suas 
emissões verificadas no âmbito do regime 
comunitário em 2007.

Se necessário, as percentagens referidas na 
alínea b) do primeiro parágrafo serão 
adaptadas de forma proporcional a fim de 
assegurar que a redistribuição seja de 10%.

Se necessário, as percentagens referidas na 
alínea b) do primeiro parágrafo serão 
adaptadas de forma proporcional a fim de 
assegurar que a redistribuição seja de 
30 %.

Or. pl

Justificação

A percentagem proposta de venda em leilão, de 10%, para fins de solidariedade e de 
crescimento na Comunidade, não tem qualquer medida em comum com as necessidades de 
desenvolvimento dos países que tentam desde há muitos anos recuperar o seu atraso de 
desenvolvimento económico e onde uma conversão célere da economia para fontes de 
energia alternativas não é possível em termos sociais, ambientais e económicos.

Alteração 300
Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – nº 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 90% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros em 
partes idênticas à quota-parte de emissões 
verificadas ao abrigo do regime 
comunitário em 2005 do Estado-Membro 
em causa;

(a) 80% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros em 
partes idênticas à quota-parte da média de 
emissões verificadas ao abrigo do regime 
comunitário em 2005-2007 do 
Estado-Membro em causa;

Or. en
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Justificação

Para garantir o realismo das tendências em matéria de emissões nos Estados-Membros e 
evitar as disparidades resultantes das condições meteorológicas, como Invernos com 
temperaturas superiores ao normal, deve adoptar-se uma abordagem trienal (média 
2005-2007) que permita atenuar as variações anuais em matéria de emissões. 

Alteração 301
Konrad Szymański

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – nº 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 90% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros em 
partes idênticas à quota-parte de emissões 
verificadas ao abrigo do regime 
comunitário em 2005 do Estado-Membro 
em causa;

(a) 80% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros em 
partes idênticas à quota-parte da média de 
emissões verificadas ao abrigo do regime 
comunitário em 2005-2007 do 
Estado-Membro em causa;

Or. en

Justificação

Para garantir o realismo das tendências em matéria de emissões nos Estados Membros e 
evitar as disparidades resultantes das condições meteorológicas, como Invernos com 
temperaturas superiores ao normal, deve adoptar-se uma abordagem trienal (média 2005-
2007) que permita atenuar as variações anuais em matéria de emissões.

Alteração 302
Riitta Myller

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 90% da quantidade total de licenças de (a) 90% da quantidade total de licenças de 
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emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros em 
partes idênticas à quota-parte de emissões 
verificadas ao abrigo do regime 
comunitário em 2005 do Estado-Membro 
em causa;

emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros em 
partes idênticas à quota-parte de emissões 
verificadas ao abrigo do regime 
comunitário de 2005 a 2007 do 
Estado-Membro em causa;

Or. fi

Justificação

Em vez de utilizar dados relativos a um ano em particular, a distribuição de licenças de 
emissão deveria ser calculada com base nos valores médios relativos a, no mínimo, dois 
anos. As quantidades de emissões de um ano para outro também podem variar por razões 
óbvias, pelo que convém ter como ponto de referência um período e não um ano. A proposta 
da Comissão indica, além disso, que a Comissão estaria disposta a tomar em consideração 
na comparação os indicadores relativos às emissões de 2006, logo que estivessem 
disponíveis.

Convém ter em conta que uma base de cálculo que abranja vários anos não alterará as 
licenças de emissão da Comunidade na totalidade.

Alteração 303
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – nº 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 90% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros em 
partes idênticas à quota-parte de emissões 
verificadas ao abrigo do regime 
comunitário em 2005 do Estado-Membro 
em causa;

(a) 90% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros em 
partes idênticas à quota-parte da média de 
emissões verificadas ao abrigo do regime 
comunitário em 2005-2007 do 
Estado-Membro em causa;

Or. en

Justificação

Como base de cálculo das licenças de emissão destinadas à venda em leilão no RCLE-UE, 
deve utilizar-se um período superior a um ano, a fim de atenuar as variações e volatilidades 
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anuais devidas às circunstâncias naturais.

A aplicação de um período de referência para a atribuição das licenças de emissão 
destinadas à venda em leilão não alteraria o valor-limite das emissões do RCLE-UE ou a 
chamada partilha de esforços entre os Estados-Membros nos sectores não abrangidos 
peloRCLE-UE. A Comissão já declarou na sua nota-de-rodapé n.º11 da exposição de motivos 
a sua intenção de considerar a utilização das emissões médias de 2005 e 2006 como base de 
cálculo.

Alteração 304
Peter Liese

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 10% da quantidade total de licenças de 
emissão para venda em leilão são 
distribuídas entre os Estados-Membros
para fins de solidariedade e crescimento 
na Comunidade, aumentado assim a 
quantidade de licenças de emissão que 
esses Estados-Membros vendem em leilão 
ao abrigo da alínea a) nas percentagens 
indicadas no anexo II-A.

Suprimido

Or. de

Justificação

Não faz sentido instaurar um mecanismo de solidariedade entre os Estados-Membros no 
quadro da política climática. Na União Europeia, a solidariedade é praticada através dos 
instrumentos financeiros existentes, tais como os fundos estruturais, ou da contribuição para 
o orçamento da Comunidade. O autor da presente alteração apoia o objectivo do relator: 
uma parte substancial das receitas provenientes da venda em leilão deve ser aplicada nos 
países terceiros, em especial nos países em desenvolvimento. Também por este motivo, a 
disposição parece ser dispensável.
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Alteração 305
Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) 10% da quantidade total das 
licenças de emissão a vender em leilão 
distribuídas pelos Estados-Membros em 
conformidade com os resultados 
alcançados entre o ano de base do 
Protocolo de Quioto e o ano de 2005, a 
fim de ter em conta os esforços envidados 
até à data da introdução do regime 
comunitário.

Or. en

Justificação

É necessário introduzir uma abordagem que reflicta devidamente os resultados individuais de 
cada país em relação ao Protocolo de Quioto, tal como prevêem as Conclusões do Conselho 
Europeu da Primavera de 2007 e 2008. Essa abordagem está claramente definida na 
proposta de introduzir mais 10% da quantidade total das licenças de emissão a vender em 
leilão distribuídas pelos Estados-Membros em conformidade com os resultados alcançados 
entre o(s) ano(s) de base do Protocolo de Quioto e o ano de 2005.

Alteração 306
Konrad Szymański

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) 10% da quantidade total das 
licenças de emissão a vender em leilão 
distribuídas pelos Estados-Membros em 
conformidade com os resultados 
alcançados entre o ano de base do 
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Protocolo de Quioto e o ano de 2005, a 
fim de ter em conta os esforços envidados 
até à data da introdução do regime 
comunitário.

Or. en

Justificação

Esta abordagem reflecte devidamente as realizações individuais de cada país em relação ao 
Protocolo de Quioto, tal como prevêem as Conclusões do Conselho Europeu da Primavera de 
2007 e 2008. Essa abordagem está claramente definida na proposta de introduzir mais 10% 
da quantidade total das licenças de emissão a vender em leilão distribuídas pelos 
Estados-Membros em conformidade com os resultados alcançados entre o(s) ano(s) de base 
do Protocolo de Quioto e o ano de 2005.

Alteração 307
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea a), relativamente aos 
Estados-Membros que não participaram no 
regime comunitário em 2005, a sua quota-
parte deve ser calculada utilizando as suas 
emissões verificadas no âmbito do regime 
comunitário em 2007.

Para efeitos da alínea a), relativamente aos 
Estados-Membros que não participaram no 
regime comunitário em 2005 ou 2006, a 
sua quota-parte deve ser calculada 
utilizando as suas emissões verificadas no 
âmbito do regime comunitário em 2007.

Or. en

Justificação

Como base de cálculo das licenças de emissão destinadas à venda em leilão no RCLE-UE, 
deve utilizar-se um período superior a um ano, a fim de atenuar as variações e volatilidades 
anuais devidas às circunstâncias naturais A aplicação de um período de referência para a 
atribuição das licenças de emissão destinadas à venda em leilão não alteraria o valor-limite 
das emissões do RCLE-UE ou a chamada partilha de esforços entre os Estados Membros nos 
sectores não abrangidos pelo RCLE-UE. A Comissão já declarou na sua nota-de-rodapé n.º 
11 da exposição de motivos a sua intenção de considerar a utilização das emissões médias de 
2005 e 2006 como base de cálculo.
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Alteração 308
Johannes Lebech

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso um Estado-Membro não 
cumpra o seu objectivo anual de redução 
de emissões ao abrigo da [Decisão relativa 
à partilha de esforços], como especificado 
no artigo 3.º e no anexo da referida 
decisão, a quantidade das licenças de 
emissão equivalente ao nível de 
insuficiência da redução de emissões para 
o ano em questão será deduzida da 
quantidade de licenças de emissão 
atribuídas ao Estado-Membro nos termos 
do disposto nos artigos 9.º-A e 10.º da 
presente directiva. As licenças de emissão 
deduzidas serão repartidas e vendidas em 
leilão pelos Estados-Membros em 
conformidade com o disposto na [Decisão 
relativa à partilha de esforços], a fim de 
manter intactos os limites estabelecidos ao 
abrigo do regime comunitário.

Or. en

Alteração 309
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão distribui as receitas do 
leilão pelos Estados-Membros, 
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proporcionalmente ao número de licenças 
de emissão atribuídas, tendo em conta a 
chave de distribuição estabelecida no 
Anexo II-A.

Or. nl

Justificação

Cada Estado-Membro recebe uma parte proporcional da receita do leilão organizado a nível 
comunitário. Ao decidir-se que o produto do leilão reverte a favor dos Estados-Membros, 
importa zelar por que cada um retire um benefício semelhante.

Alteração 310
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), deve ser utilizado para os 
seguinte fins:

3. 80% das receitas geradas com a venda 
em leilão das licenças de emissão referidas 
no n.º 2, incluindo todas as receitas da 
venda em leilão referidas na alínea b),
devem ser utilizadas para reduzir os 
possíveis efeitos económicos negativos do 
regime comunitário. Os Estados-Membros
podem utilizar as receitas para compensar 
os consumidores pelos preços mais 
elevados e as empresas pelos custos mais 
elevados. Os aspectos sociais, como sejam 
os possíveis aumentos dos preços da 
electricidade em agregados familiares 
com rendimentos médios ou mais baixos, 
podem ser igualmente contemplados. 
20% das receitas geradas com a venda em 
leilão das licenças de emissão referidas no 
n.º 2, incluindo todas as receitas da venda 
em leilão referidas na alínea b), devem ser 
utilizadas para os seguinte fins, por ordem 
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de prioridade:

(a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento para a redução das 
emissões e adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas; 

(a) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular nos países menos 
desenvolvidos, e estimulem a florestação e 
a reflorestação;

(b) Desenvolvimento de energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de 
utilização de 20% de energias renováveis 
até 2020 e do compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020;

(b) Adaptação aos impactos das alterações 
climáticas e maior facilidade de 
adaptação dos países em desenvolvimento 
aos impactos das alterações climáticas; 

(c) Captura e armazenamento geológico de 
gases com efeito de estufa, em especial nas 
centrais eléctricas a carvão;

(c) Apoio temporário à captura e 
armazenamento geológico de gases com 
efeito de estufa, em especial nas centrais 
eléctricas a carvão; e

(d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular em países menos 
desenvolvidos;

(d) Cobertura das despesas 
administrativas de gestão do regime 
comunitário.

(e) Maior facilidade de adaptação dos 
países em desenvolvimento aos impactos 
das alterações climáticas;
(f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo pela melhoria da sua eficiência 
energética e condições de isolamento e
(g) Cobertura das despesas 
administrativas de gestão do regime 
comunitário.

Or. en

Justificação

A afectação das receitas aumenta os custos sociais do cumprimento dos objectivos climáticos 
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dado que os Estados-Membros se veriam constrangidos na sua possibilidade de 
contrabalançar os aumentos dos preços reais do carbono compensando os consumidores com 
impostos sobre o rendimento ou impostos sobre as sociedades mais baixos.  Daí que apenas 
devam ser afectadas 20% das receitas geradas pela venda em leilão.  Por conseguinte, as 
medidas para evitar a desflorestação e o investimento na adaptação às alterações climáticas 
são assim as opções mais importantes em matéria de investimento. A desflorestação constitui 
uma considerável fonte de emissões de CO2 e implica grandes perdas de biodiversidade.

Alteração 311
Peter Liese

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), deve ser utilizado para os 
seguinte fins:

3. As receitas geradas com a venda em 
leilão das licenças de emissão referidas no 
n.º 2, incluindo todas as receitas da venda 
em leilão referidas na alínea b), devem ser
utilizadas para os seguintes fins:

(a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento para a redução das 
emissões e adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas;

(a) um quarto, para medidas ligadas aos 
fundos de combate à desflorestação, ao 
reforço do florestação e a acções de 
reflorestação em países que tenham 
ratificado o futuro acordo internacional, 
tendo em conta:

- os direitos e necessidades dos povos 
indígenas;

- a preservação da biodiversidade; e

-a utilização sustentável dos recursos da 
floresta;

(b) Desenvolvimento de energias (b) metade, para reduzir as emissões na 
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renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de 
utilização de 20% de energias renováveis 
até 2020 e do compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020;

União Europeia e em outros países que 
tenham ratificado o futuro acordo 
internacional, por exemplo, através da 
investigação e do desenvolvimento, da 
colocação no mercado de produtos mais 
eficientes em termos energéticos, da 
redução dos impostos e das taxas sobre as 
tecnologias ecológicas, como os meios de 
transporte ecológicos, por exemplo, o 
autocarro e o comboio, e transferir 
tecnologia para os países que tenham 
ratificado o futuro acordo internacional, 
nomeadamente através do Fundo 
Mundial para a Eficiência Energética e 
as Energias Renováveis;
 e

(c) Captura e armazenamento geológico 
de gases com efeito de estufa, em especial 
nas centrais eléctricas a carvão;

(c) um quarto, para facilitar a adaptação 
aos efeitos negativos das alterações 
climáticas em países que tenham 
ratificado o futuro acordo internacional 
sobre as alterações climáticas.

(d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular em países menos 
desenvolvidos;
(e) Maior facilidade de adaptação dos 
países em desenvolvimento aos impactos 
das alterações climáticas;
(f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo pela melhoria da sua eficiência 
energética e condições de isolamento e
(g) Cobertura das despesas 
administrativas de gestão do regime 
comunitário.

Or. en

Justificação

O autor da presente alteração subscreve a abordagem geral da relatora, mas procura 
melhorá-la. É necessário que o Parlamento tenha como objectivo que todas as verbas sejam 
utilizadas para os fins da presente directiva. Afigura-se oportuno despender o máximo para 
reduzir as emissões, não apenas nos países terceiros mas também na União Europeia, e 
promover a investigação e a tecnologia. Os meios de transporte de baixas emissões, como os 
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comboios, podem ser afectados de uma forma negativa pela presente directiva na sua versão
actual. Daí que algumas verbas devam ser utilizadas para reduzir os custos.

Alteração 312
Anders Wijkman

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), deve ser utilizado para os 
seguinte fins:

3. Um mínimo de 50% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2 serão 
transferidas pelos Estados-Membros para 
um fundo criado a nível comunitário ou a 
nível internacional, o qual será utilizado 
para os seguinte fins:

(a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento para a redução das 
emissões e adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas;

(a) um quarto, para o reforço de 
capacidades em países que tenham 
ratificado o futuro acordo internacional, 
a fim de estabelecer, nesses países, uma 
base para um combate à desflorestação 
credível e assente no mercado, bem como 
para projectos de florestação e de 
reflorestação, tendo em conta: 

- os direitos e as necessidades dos povos 
indígenas;
- a preservação da biodiversidade; e
- a utilização sustentável dos recursos da 
floresta;

(b) Desenvolvimento de energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de 
utilização de 20% de energias renováveis 
até 2020 e do compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020;

(b) um quarto, para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa nos 
países em desenvolvimento que tenham 
ratificado o futuro acordo internacional, e 
para a transferência de tecnologias para 
esses países, por exemplo, mediante o 
apoio e o financiamento do 
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desenvolvimento e da implantação de 
meios de captura e armazenamento de 
carbono e através do Fundo Mundial 
para a Eficiência Energética e as 
Energias Renováveis; e

(c) Captura e armazenamento geológico 
de gases com efeito de estufa, em especial 
nas centrais eléctricas a carvão;

(c) metade, para facilitar a adaptação aos 
efeitos negativos das alterações climáticas 
nos países em desenvolvimento que 
tenham ratificado o futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
incluindo através das contribuições para a 
Aliança Global contra as Alterações 
Climáticas.

(d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular em países menos 
desenvolvidos;
(e) Maior facilidade de adaptação dos 
países em desenvolvimento aos impactos 
das alterações climáticas;
(f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo pela melhoria da sua eficiência 
energética e condições de isolamento e 
(g) Cobertura das despesas 
administrativas de gestão do regime 
comunitário.

Or. en

Alteração 313
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Um mínimo de 20 % das receitas 
geradas com a venda em leilão das licenças 
de emissão referidas no n.º 2, incluindo 
todas as receitas da venda em leilão 

(3) 45% das receitas geradas com a venda 
em leilão das licenças de emissão referidas 
no n.º 2, incluindo todas as receitas da 
venda em leilão referidas na alínea b),
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referidas na alínea b), deve ser utilizado
para os seguintes fins:

devem ser devidamente introduzidas nos 
orçamentos dos Estados-Membros e
utilizadas para os seguinte fins:

(a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento para a redução das 
emissões e adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas;

(a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento para a redução das 
emissões e adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas;

(b) O desenvolvimento de energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de utilizar 
20% de energias renováveis até 2020 e do 
compromisso da Comunidade de aumentar 
20% a eficiência energética até 2020;

(b) O desenvolvimento de energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de utilizar 
20% de energias renováveis até 2020 e do 
compromisso da Comunidade de aumentar 
20% a eficiência energética até 2020;

(c) Captura e armazenamento geológico de 
gases com efeito de estufa, em especial nas 
centrais eléctricas a carvão;

(c) Captura e armazenamento geológico de 
gases com efeito de estufa, em especial nas 
centrais eléctricas a carvão;

(d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular em países menos 
desenvolvidos;

(d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular em países menos 
desenvolvidos;

(e) A facilitação da adaptação dos países 
em desenvolvimento aos impactos das 
alterações climáticas; 

(e) A facilitação da adaptação dos países 
em desenvolvimento aos impactos das 
alterações climáticas; 

(f) para fazer face aos aspectos sociais das 
habitações dos agregados familiares de 
baixos e médios rendimentos, por exemplo, 
através da melhoria da sua eficiência 
energética e das respectivas condições de 
isolamento; e

(f) para fazer face aos aspectos sociais das 
habitações dos agregados familiares de 
baixos e médios rendimentos, por exemplo, 
através da melhoria da sua eficiência 
energética e das respectivas condições de 
isolamento; 

(g) para cobrir as despesas administrativas 
de gestão do regime comunitário.

(g) para cobrir as despesas administrativas 
de gestão do regime comunitário a nível 
nacional;

(h) para limitar as consequências sociais 
do aumento dos preços da energia;
(i) para tomar medidas para combater as 
causas das alterações climáticas ou para 
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fazer adaptações às mesmas; e
(j) para criar empregos e organizar 
formação e requalificação para satisfazer 
as necessidades das indústrias eficientes 
em termos energéticos; 
45% das receitas geradas com a venda em 
leilão das licenças de emissão referidas no 
n.º 2 supra, incluindo todas as receitas da 
venda em leilão referidas na alínea b) do 
n.º 2 supra, devem ser devidamente 
devolvidas às empresas cujas licenças 
tenham sido objecto de venda em leilão e 
devem ser utilizadas para investimento em 
operações de nova remodelação 
tecnológica que visem reforçar a 
eficiência energética e criar postos de 
trabalho, bem como organizar formação e 
requalificação de empregados para 
satisfazer as necessidades das novas 
tecnologias utilizadas e eficientes do 
ponto de vista energético.
10% das receitas geradas com a venda em 
leilão das licenças de emissão referidas no 
n.º 2 supra, incluindo todas as receitas da 
venda em leilão das licenças referidas na 
alínea b) do n.º 2 supra, devem reverter a 
favor de um fundo comunitário específico 
com vista a cobrir as despesas 
administrativas decorrentes da gestão do 
sistema comunitário. 

Or. ro

Justificação

As alterações climáticas são uma realidade, mas infelizmente as medidas para as combater 
não constituem uma prioridade no orçamento comunitário. A venda em leilão irá gerar 
receitas significativas. Tanto a nível comunitário, como a nível nacional, devem ser 
estabelecidas orientações para utilizar essas receitas em conformidade com os objectivos 
para os quais o sistema foi elaborado.
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Alteração 314
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), deve ser utilizado para os 
seguinte fins:

3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), deve ser utilizado para os 
seguinte fins:

(a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento para a redução das 
emissões e adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas;

(a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento para a redução das 
emissões e adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas;

(b) Desenvolvimento de energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de utilização 
de 20% de energias renováveis até 2020 e 
do compromisso da Comunidade de 
aumento de 20% da eficiência energética 
até 2020;

(b) Desenvolvimento de energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de utilização 
de 20% de energias renováveis até 2020 e 
do compromisso da Comunidade de 
aumento de 20% da eficiência energética 
até 2020, incluindo os investimentos em 
energia solar concentrada na União 
Europeia ou em países terceiros;

(c) Captura e armazenamento geológico de 
gases com efeito de estufa, em especial nas 
centrais eléctricas a carvão;

(d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular em países menos 
desenvolvidos;

(d) Medidas que evitem a desflorestação 
ou projectos que invertam a degradação 
dos solos ou das florestas, em particular 
em países menos desenvolvidos;

(e) Maior facilidade de adaptação dos 
países em desenvolvimento aos impactos 

(e) Maior facilidade de adaptação dos 
países em desenvolvimento aos impactos 



PE409.650v01-00 30/70 AM\734732PT.doc

PT

das alterações climáticas; das alterações climáticas; e

(f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo pela melhoria da sua eficiência 
energética e condições de isolamento e 

(f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo, pela melhoria da sua eficiência 
energética e condições de isolamento.

(g) Cobertura das despesas 
administrativas de gestão do regime 
comunitário.

Or. en

Justificação

A captação e o armazenamento de carbono estão cobertas pela alteração referente ao n.º 3-
A. do artigo 10.º, que obriga os Estados-Membros a restituírem pelo menos 50% das receitas 
geradas com a venda em leilão às empresas implicadas, na condição de estas gastarem essa 
verba em tecnologias de baixo teor de carbono, incluindo a captação e armazenamento de 
carbono. As despesas administrativas podem ser pagas a partir das receitas remanescentes 
provenientes do regime de comércio de licenças de emissão.

Alteração 315
Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), deve ser utilizado para os 
seguinte fins:

3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2 deve ser 
utilizado para um ou mais dos seguintes 
fins:

(a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 

(a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
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impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento para a redução das 
emissões e adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas;

impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento e de projectos de 
demonstração para a redução das emissões 
e adaptação, incluindo a participação em 
iniciativas no âmbito do Plano Estratégico 
Europeu para as Tecnologias Energéticas; 

(b) Desenvolvimento de energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de utilização 
de 20% de energias renováveis até 2020 e 
do compromisso da Comunidade de 
aumento de 20% da eficiência energética 
até 2020;

(b) Desenvolvimento de energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de utilização 
de 20% de energias renováveis até 2020 e 
do compromisso da Comunidade de 
aumento de 20% da eficiência energética 
até 2020;

(c) Captura e armazenamento geológico de 
gases com efeito de estufa, em especial nas 
centrais eléctricas a carvão;

(c) Desenvolvimento de tecnologias 
limpas de carvão, incluindo a captura e o
armazenamento geológico de gases com 
efeito de estufa, em especial nas centrais 
eléctricas a carvão;

(c-A) Modernização das instalações de 
combustão derivadas do carvão ou sua 
substituição por unidades mais eficientes, 
que gerem emissões mais baixas de CO2;

(d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular em países menos 
desenvolvidos;

(d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular em países menos 
desenvolvidos;

(e) Maior facilidade de adaptação dos 
países em desenvolvimento aos impactos 
das alterações climáticas;

(e) Maior facilidade de adaptação dos 
países em desenvolvimento aos impactos 
das alterações climáticas;

(f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo pela melhoria da sua eficiência 
energética e condições de isolamento e 

(f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo, pela melhoria da sua eficiência 
energética e condições de isolamento; e 

(g) Cobertura das despesas administrativas 
de gestão do regime comunitário.

(g) Cobertura das despesas administrativas 
de gestão do regime comunitário.

Or. en

Justificação

A alteração da gama energética da UE exige tempo e deve basear-se na relação 
custo/eficácia. Assim, no futuro, o carvão deveria ser utilizado para salvaguardar a 
segurança energética. Para esse efeito, é necessária uma ajuda suplementar tendente a 



PE409.650v01-00 32/70 AM\734732PT.doc

PT

introduzir novas tecnologias no sector da energia derivada do carvão.

Alteração 316
Konrad Szymański

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), deve ser utilizado para os 
seguinte fins:

3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2 deve ser 
utilizado para um ou mais dos seguintes 
fins:

(a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento para a redução das 
emissões e adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas;

(a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento e de projectos de 
demonstração para a redução das emissões 
e adaptação, incluindo a participação em 
iniciativas no âmbito do Plano Estratégico 
Europeu para as Tecnologias Energéticas;

(b) Desenvolvimento de energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de utilização 
de 20% de energias renováveis até 2020 e 
do compromisso da Comunidade de 
aumento de 20% da eficiência energética 
até 2020;

(b) Desenvolvimento de energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de utilização 
de 20% de energias renováveis até 2020 e 
do compromisso da Comunidade de 
aumento de 20% da eficiência energética 
até 2020;

(c) Captura e armazenamento geológico de 
gases com efeito de estufa, em especial nas 
centrais eléctricas a carvão;

(c) Desenvolvimento de tecnologias 
limpas de carvão, incluindo a captura e o
armazenamento geológico de gases com 
efeito de estufa, em especial nas centrais 
eléctricas a carvão;
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(c-A)  Modernização das instalações de 
combustão derivadas do carvão ou sua 
substituição por unidades mais eficientes, 
que gerem emissões mais baixas de CO2;

(d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular em países menos 
desenvolvidos;

(d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular em países menos 
desenvolvidos;

(e) Maior facilidade de adaptação dos 
países em desenvolvimento aos impactos 
das alterações climáticas;

(e) Maior facilidade de adaptação dos 
países em desenvolvimento aos impactos 
das alterações climáticas;

(f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo pela melhoria da sua eficiência 
energética e condições de isolamento e 

(f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo pela melhoria da sua eficiência 
energética e condições de isolamento; e 

(g) Cobertura das despesas administrativas 
de gestão do regime comunitário.

(g) Cobertura das despesas administrativas 
de gestão do regime comunitário.

Or. en

Justificação

A alteração da gama energética da UE exige tempo e deve basear-se na relação 
custo/eficácia. Assim, no futuro, o carvão deveria ser utilizado para salvaguardar a 
segurança energética. Para esse efeito, é necessária uma ajuda suplementar tendente a 
introduzir novas tecnologias no sector da energia derivada do carvão.

Alteração 317
Lena Ek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), deve ser utilizado para os 

3. As receitas geradas com a venda em 
leilão das licenças de emissão referidas no 
n.º 2, incluindo todas as receitas da venda 
em leilão referidas na alínea b), devem ser 
utilizadas num fundo específico 
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seguinte fins: administrado a nível comunitário pela 
Comissão ou por um organismo 
competente designado pela Comissão para 
os seguinte fins:

Or. en

Justificação

O RCLE não é um imposto geral. Torna-se vital que as receitas resultantes da venda em 
leilão sejam totalmente despendidas em medidas tendentes a reduzir as emissões, a atenuar 
os possíveis impactos negativos do regime comunitário e a apoiar os países em 
desenvolvimento. Como se trata de um regime da UE, e dado que abordar as alterações 
climáticas é um objectivo colectivo da UE, é lógico que as receitas sejam geridas num fundo 
a nível comunitário. Isto será mais eficaz e assegurará uma significativa conjugação dos 
recursos.

Alteração 318
Jens Holm

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), deve ser utilizado para os 
seguinte fins:

3. As receitas geradas com a venda em 
leilão das licenças de emissão referidas no 
n.º devem ser utilizadas para os seguintes 
fins:

Or. en

Justificação

Face à gravidade e urgência do problema, a totalidade das receitas procedentes da venda em 
leilão das licenças deveria destinar-se a medidas vocacionadas para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa, desenvolver energias renováveis, combater a desflorestação, 
prestar assistência aos países em desenvolvimento no contexto da adaptação às alterações 
climáticas e ajudar as famílias que auferem baixos rendimentos a melhorarem a sua própria 
eficiência energética.
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Alteração 319
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), deve ser utilizado para os 
seguinte fins:

3. As receitas geradas com a venda em 
leilão das licenças de emissão referidas no 
n.º 2, incluindo todas as receitas da venda 
em leilão referidas na alínea b), devem ser 
utilizadas para os seguintes fins:

Or. en

Alteração 320
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), deve ser utilizado para os 
seguinte fins:

3. Todas as receitas geradas com a venda 
em leilão das licenças de emissão referidas 
no n.º 2, incluindo todas as receitas da 
venda em leilão referidas na alínea b), 
devem ser utilizadas para os seguinte fins:

Or. en

Justificação

As receitas geradas pela venda em leilão dão aos Estados-Membros os meios de investir, a 
nível da UE, em iniciativas respeitadoras do clima e na transferência de tecnologias, de 
contribuir para atenuar as alterações climáticas nos países que não figuram no anexo I e de 



PE409.650v01-00 36/70 AM\734732PT.doc

PT

ajudar os países em desenvolvimento a adaptarem-se às consequências negativas das 
alterações climáticas.

Alteração 321
Linda McAvan, Eluned Morgan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), deve ser utilizado para os 
seguinte fins:

3. As receitas geradas com a venda em 
leilão das licenças de emissão referidas no 
n.º 2, incluindo todas as receitas da venda 
em leilão referidas na alínea b), devem ser 
utilizadas para os seguinte fins:

Or. en

Justificação

Todas as receitas geradas pelas vendas em leilão devem ser utilizadas para lutar contra a 
pobreza energética.

Alteração 322
Péter Olajos

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), deve ser utilizado para os 
seguinte fins:

3. Todas as receitas geradas com a venda 
em leilão das licenças de emissão referidas 
no n.º 2, incluindo todas as receitas da 
venda em leilão referidas na alínea b), 
devem ser utilizadas para os seguinte fins:
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Or. en

Justificação

As receitas geradas pela venda em leilão dão aos Estados-Membros os meios de investir, a 
nível da UE, em iniciativas respeitadoras do clima e na transferência de tecnologias, de 
contribuir para atenuar as alterações climáticas nos países que não figuram no anexo I e de 
ajudar os países em desenvolvimento a adaptarem-se às consequências negativas das 
alterações climáticas.

Alteração 323
Dan Jørgensen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), deve ser utilizado para os 
seguinte fins:

3. Todas as receitas geradas com a venda 
em leilão das licenças de emissão referidas 
no n.º 2, incluindo todas as receitas da 
venda em leilão referidas na alínea b), 
devem ser utilizadas para os seguinte fins:

Or. en

Justificação

As receitas geradas pela venda em leilão dão aos Estados-Membros os meios de investir, a 
nível da UE, em iniciativas respeitadoras do clima e na transferência de tecnologias, de 
contribuir para atenuar as alterações climáticas nos países que não figuram no anexo I e de 
ajudar os países em desenvolvimento a adaptarem-se às consequências negativas das 
alterações climáticas.
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Alteração 324
Patrick Louis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), deve ser utilizado para os 
seguinte fins:

3. Um mínimo de 50 % das receitas 
geradas com a venda em leilão das licenças 
de emissão referidas no n.º 2, incluindo 
todas as receitas da venda em leilão 
referidas na alínea b), deve ser utilizado 
para os seguinte fins:

Or. fr

Justificação

A venda em leilão das licenças deve proporcionar uma transferência financeira das 
indústrias poluentes para actividades que desenvolvam energias renováveis, armazenem o 
carbono ou evitem a sua fuga. O processo de certificação, que respeita os seis critérios de
Helsínquia relativos ao desenvolvimento sustentável, nomeadamente o 6.° critério relativo 
aos benefícios socioeconómicos, deveria constituir a principal condição para prosseguir a 
exploração das florestas tropicais. Na União Europeia, o sector das florestas e da madeira 
compensa entre 10 e 20% das emissões de gases com efeito de estufa.

Alteração 325
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), deve ser utilizado para os
seguinte fins:

3. Um mínimo de 50% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), deve ser utilizado para os
seguintes fins:
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Or. nl

Justificação

O leilão das licenças de emissão não visa gerar um acréscimo de receitas para o Estado, mas 
pretende constituir um mecanismo eficiente de afectação que se coadune com o mercado. Por 
conseguinte, as receitas devem ser recanalizadas para as empresas. Deste modo, são-lhes 
facultados os recursos financeiros necessários para investirem em tecnologias inovadoras 
que poupem energia.

Alteração 326
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Um mínimo de 20% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), deve ser utilizado para os 
seguinte fins:

3. Um mínimo de 50% das receitas geradas 
com a venda em leilão das licenças de 
emissão referidas no n.º 2, incluindo todas 
as receitas da venda em leilão referidas na 
alínea b), pode ser, inter alia, utilizado 
para os seguintes fins:

Or. en

Justificação

A lista de medidas e acções a levar a cabo para combater as alterações climáticas deve ser 
tão flexível quanto possível. A afectação das receitas deve garantir que as verbas são 
utilizadas para os fins do objectivo proposto, em função das prioridades e capacidades de 
cada Estado-Membro.

Alteração 327
Anne Ferreira

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela
contribuição para o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de
financiamento da investigação e 
desenvolvimento para a redução das 
emissões e adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas;

a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo mediante a 
adopção de medidas de apoio nacionais a 
favor da eficiência energética e a
contribuição para o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas, tendo 
particularmente em conta as infra-
estruturas sanitárias e sociais locais,
financiamento da investigação e 
desenvolvimento e de um projecto de 
demonstração para a redução das emissões 
e adaptação, incluindo a participação em 
iniciativas no âmbito do Plano Estratégico 
Europeu para as Tecnologias Energéticas;

Or. fr

Justificação

Ciente da urgência que representam as alterações climáticas e as suas consequências não 
negligenciáveis para a saúde dos cidadãos, o sector dos cuidados médicos pretende dar um 
contributo concreto o mais rapidamente possível. Para responder a estes importantes 
desafios e reduzir o seu próprio impacto ambiental, o sector da saúde necessitará de novos 
recursos e de um apoio adicional. Além disso, é importante equipar as autoridades locais 
com infra-estruturas aptas a reagir aos riscos gerados pelas alterações climáticas e a 
responder à procura social e aos problemas de igualdade social dos cidadãos.

Alteração 328
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para a 

(a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para a 
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Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento para a redução das 
emissões e adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas; 

Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento das indústrias no âmbito 
de aplicação da presente directiva para a 
redução das emissões e adaptação, 
incluindo a participação em iniciativas no 
âmbito do Plano Estratégico Europeu para 
as Tecnologias Energéticas e das 
Plataformas Tecnológicas Europeias; 

Or. en

Justificação

Uma vez que um dos princípios de base do regime comunitário é de que as instalações 
abrangidas pelo seu âmbito de aplicação podem contribuir de forma considerável para os 
objectivos de redução das emissões da UE, as receitas geradas por essas instalações devem 
ser canalizadas para os mesmos.  As plataformas tecnológicas da UE constituem um 
instrumento bem sucedido e devem ser reforçadas.

Alteração 329
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incluindo pela 
contribuição para o Fundo Mundial para a 
Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento para a redução das 
emissões e adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas;

(a) Contribuição para o Fundo Mundial 
para a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para fins de adaptação aos 
impactos das alterações climáticas e de 
financiamento da investigação e 
desenvolvimento para a redução das 
emissões e adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas;
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Or. pl

Justificação

Todos os objectivos que não a limitação das emissões de gases com efeito de estufa 
mencionados no n.º 3 são essenciais, incluindo a limitação geral das emissões de gases e de 
poeira. O facto de se colocar em primeiro lugar, entre os objectivos justificados em matéria 
de ambiente, a redução radical das emissões de gases com efeito de estufa é infundado, uma 
vez que essa redução diz respeito a uma outra categoria de restrições e de objectivos.

Alteração 330
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – nº 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Desenvolvimento de energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de utilização 
de 20% de energias renováveis até 2020 e 
do compromisso da Comunidade de 
aumento de 20% da eficiência energética 
até 2020;

(b) Desenvolvimento de energias 
renováveis para cumprimento do 
compromisso da Comunidade de utilização 
de 20% de energias renováveis até 2020, 
em particular mediante a criação de uma 
"rede inteligente", e do compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020;

Or. en

Alteração 331
Anne Ferreira

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10 – n.º 3 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Financiamento das actividades de 
investigação e desenvolvimento nos 
domínios da eficiência energética e das 
tecnologias ecológicas nos sectores 
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abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
presente directiva.

Or. fr

Justificação

As receitas dos leilões deverão, em princípio, ser utilizadas para criar os futuros sectores de 
baixas emissões de carbono. Nesta óptica, essas receitas deverão ser reinvestidas nos 
sectores em questão. As referidas receitas devem igualmente facilitar a condução de uma 
política europeia da energia equilibrada, nomeadamente através de medidas no domínio da 
eficiência energética.

Alteração 332
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – nº 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Captura e armazenamento geológico de 
gases com efeito de estufa, em especial nas 
centrais eléctricas a carvão;

(c) Captura e armazenamento geológico de 
gases com efeito de estufa;

Or. en

Justificação

Uma vez que um dos princípios de base do regime comunitário é de que as instalações 
abrangidas pelo seu âmbito de aplicação podem contribuir de forma considerável para os 
objectivos de redução das emissões da UE, as receitas geradas por essas instalações devem 
ser canalizadas para os mesmos.  As plataformas tecnológicas da UE constituem um 
instrumento bem sucedido e devem ser reforçadas.
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Alteração 333
Vittorio Prodi

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – nº 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Captura e armazenamento geológico 
de gases com efeito de estufa, em especial
nas centrais eléctricas a carvão;

(c) Conversão do carvão em gás nas 
centrais eléctricas a carvão;

Or. en

Alteração 334
Evangelia Tzampazi

Proposta de directiva – acto modificativo
artigo 1 – n.º 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Captura e armazenamento geológico de 
gases com efeito de estufa, em especial nas 
centrais eléctricas a carvão;

c) Captura e armazenamento geológico 
ambientalmente seguros de gases com 
efeito de estufa, em especial nas centrais 
eléctricas a carvão;

Or. el

Justificação

O Conselho Europeu de Verão de 2007 solicitou uma utilização segura das tecnologias de 
CAC. 



AM\734732PT.doc 45/70 PE409.650v01-00

PT

Alteração 335
Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Prossecução do desenvolvimento de 
portadores de energia limpa, como o 
hidrogénio;

Or. en

Alteração 336
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Maior desenvolvimento de fontes de 
energias não poluentes, como o 
hidrogénio;

Or. nl

Alteração 337
Catherine Guy-Quint, Anne Ferreira

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular em países menos 

(d) Medidas, a adoptar tanto na União 
como em países menos desenvolvidos, 
para lutar contra a desflorestação e 
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desenvolvidos; promover o florestamento e 
reflorestamento, bem como incentivar a 
conservação das florestas e a utilização da 
madeira na construção, na indústria 
(painéis de madeira, pasta de papel, etc.) e 
como fonte de energia, criando ou 
promovendo uma cadeia de valorização 
da madeira mediante a utilização da 
madeira das florestas, no âmbito de uma 
gestão sustentável das florestas e da 
preservação e promoção da 
biodiversidade;

Or. fr

Justificação

Segundo estudos efectuados, a situação actual das florestas poderia representar uma parte 
não negligenciável das emissões de CO2 resultantes das energias. O Conselho Europeu de 
Março de 2007 referiu esta situação. As florestas e as árvores capturam CO2, que é em 
grande parte armazenado e apenas libertado para atmosfera aquando da combustão. É, pois, 
conveniente promover a cadeia da madeira, da conservação e manutenção das florestas com 
vista à produção de produtos em madeira. Para tal, uma parte das receitas geradas pelos 
leilões deve ser consagrada ao sector da madeira, para permitir uma gestão sustentável das 
florestas.

Alteração 338
Patrick Louis

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular em países menos 
desenvolvidos.

d) Medidas que evitem a desflorestação, 
em particular, em países menos 
desenvolvidos, especialmente através do 
desenvolvimento da certificação, bem 
como medidas adicionais dos 
Estados-Membros ou das suas regiões 
destinadas a melhorar o contributo da 
floresta e da utilização da madeira para 
combater o aquecimento global, 
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preservando as outras funções da floresta.

Or. fr

Justificação

A venda em leilão das licenças deve proporcionar uma transferência financeira das 
indústrias poluentes para actividades que desenvolvam energias renováveis, armazenem o 
carbono ou evitem a sua fuga. O processo de certificação, que respeita os seis critérios de 
Helsínquia relativos ao desenvolvimento sustentável, nomeadamente o 6.° critério relativo 
aos benefícios socioeconómicos, deveria constituir a principal condição para prosseguir a 
exploração das florestas tropicais. Na União Europeia, o sector das florestas e da madeira 
compensa entre 10 e 20% das emissões de gases com efeito de estufa.

Alteração 339
Linda McAvan, Eluned Morgan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo pela melhoria da sua eficiência 
energética e condições de isolamento e

(f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares 
vulneráveis e, em particular, de 
rendimentos baixos, que têm dificuldade 
em pagar as suas facturas de energia e 
são vítimas da pobreza energética. Estas 
medidas devem incluir uma ajuda 
financeira e iniciativas destinadas a 
melhorar a eficiência energética das 
habitações.

Or. en

Justificação

As receitas geradas pelas vendas em leilão devem ser utilizadas para lutar contra a pobreza 
energética.
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Alteração 340
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo pela melhoria da sua eficiência 
energética e condições de isolamento e

(f) Tomada em consideração dos aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo pela melhoria da sua eficiência 
energética e condições de isolamento ou 
pela promoção de meios de transporte que 
respeitem o ambiente; e

Or. en

Alteração 341
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A parte restante das receitas geradas no 
leilão mencionado no n.º 2 pode ser 
recanalizada para as empresas que 
tenham participado neste leilão e/ou 
tenham sido forçadas a pagar preços de 
electricidade mais elevados na sequência 
de um leilão no sector da electricidade. As 
receitas podem ser recanalizadas sob a 
forma de reduções dos impostos noutras 
áreas e/ou das contribuições sociais ou, 
em alternativa, da disponibilização de 
recursos tecnológicos.

Or. nl
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Justificação

O leilão das licenças de emissão não visa gerar um acréscimo de receitas para o Estado, mas 
pretende constituir um mecanismo eficiente de afectação que se coadune com o mercado. Por 
conseguinte, as receitas devem ser recanalizadas para as empresas. Deste modo, são-lhes 
facultados os recursos financeiros necessários para investirem em tecnologias inovadoras 
que poupem energia.

Alteração 342
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – nº 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um mínimo de 50% das receitas serão 
utilizadas para financiar a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
evitar a desflorestação e a degradação, e 
proceder à adaptação às alterações 
climáticas de países que não são Partes 
abrangidas pelo anexo I da CQNUAC;

Or. en

Alteração 343
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – nº 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados Membros restituirão, em 
cumprimento da regulamentação relativa 
aos  auxílios estatais para fins de 
protecção do ambiente, pelo menos 50% 
das receitas geradas com a venda em 
leilão das licenças de emissão referida no
nº 2, incluindo todas as receitas geradas 



PE409.650v01-00 50/70 AM\734732PT.doc

PT

pela venda em leilão a que faz referência 
a respectiva alínea b), às empresas nos 
seus territórios que tenham participado 
nesse leilão, na condição de essa verba se 
destinar a tecnologias de baixo teor de 
carbono, incluindo a captura e o 
armazenamento geológico dos gases com 
efeito estufa. Não serão efectuadas 
restituições aos produtores de 
electricidade, excepto no caso da 
electricidade produzida em combinação 
com consumo de calor industrial ou a 
partir de resíduos provenientes de um 
processo industrial.

Or. en

Justificação

Uma percentagem mínima de 50% das receitas geradas com a venda em leilão deve ser 
restituída às empresas que tenham participado nesse leilão, na condição de investirem essa 
verba em tecnologias com baixas emissões de gases com efeito de estufa. Os Estados 
Membros podem, em cumprimento da regulamentação relativa aos auxílios estatais, apoiar 
os investimentos ambientais realizados pelas empresas, mas, a fim de assegurar a igualdade 
das condições de concorrência às empresas, é desejável que os Estados-Membros atribuam 
uma quota-parte igual das receitas geradas pela venda em leilão às empresas que 
participaram nessa venda. O sector energético não beneficiará dessa restituição, uma vez que 
pode facilmente repercutir os custos nos seus clientes.

Alteração 344
Riitta Myller

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – nº 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As receitas da venda em leilão devem 
ser canalizadas para os países em 
desenvolvimento e países desenvolvidos 
para efeitos de adaptação e de medidas de 
redução das emissões. Deve ser prestado 
auxílio aos países em desenvolvimento e 
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aos países desenvolvidos para adoptarem 
as melhores práticas e tecnologias e 
fontes de energia renováveis. Seria 
aconselhável determinar de que maneira 
os mecanismos de financiamento 
existentes podem ser canalizados para a 
afectação das receitas da venda em leilão, 
por forma a permitir uma distribuição 
aberta e transparente e a sua utilização 
com vista a alcançar uma genuína 
redução das emissões.

Or. fi

Alteração 345
Jens Holm

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – nº 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A atribuição de recursos financeiros 
aos objectivos enunciados no n.º 3 deveria 
garantir um amplo equilíbrio entre as 
despesas no interior da União e as 
despesas nos países em desenvolvimento.

Or. en

Justificação

É possível que os países em desenvolvimento sofram de modo particularmente intenso os 
efeitos das alterações climáticas, embora os países industrializados sejam actualmente, 
responsáveis pela grande maioria das emissões de gases com efeito de estufa, quer 
directamente, quer enquanto consumidores finais de bens produzidos nos países em 
desenvolvimento.  Sendo assim, é desejável que as receitas da venda em leilão sejam 
repartidas entre países em desenvolvimento - muitos dos quais carecem de recursos para 
financiar medidas tendentes a mitigar os efeitos das alterações climáticas - e projectos na 
UE.
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Alteração 346
Kathy Sinnott

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – nº 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As receitas não utilizadas ao abrigo 
do disposto no n.º 3, incluindo todas as 
receitas geradas com a venda em leilão 
das licenças de emissão referidas na 
alínea b) do n.º 2, deverão ser usadas 
para:
(a) reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, para promover a 
adaptação aos impactos das alterações 
climáticas e para financiar as acções de 
Investigação e Desenvolvimento 
vocacionadas para a redução das 
emissões e a adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
Plano Estratégico Europeu para as 
Tecnologias Energéticas;
(b) desenvolver as energias sustentáveis e 
renováveis, de molde a respeitar o 
compromisso da Comunidade de 
utilização de 20% de energias renováveis 
até 2020;
(c) honrar o compromisso da Comunidade 
de aumentar em 20% a sua eficiência 
energética até 2020;
(d) proceder à captura e ao 
armazenamento geológico de gases com 
efeito de estufa, em especial nas centrais 
eléctricas a carvão;
(e) financiar acções de investigação e 
desenvolvimento nos domínios da 
eficiência energética e das tecnologias 
limpas nos sectores abrangidos pelo 
âmbito da presente directiva;
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(f) adoptar medidas suplementares de 
combate à desflorestação, de fomento do 
florestamento sustentável e de gestão 
florestal na Europa, bem como medidas 
de produção e mobilização de biomassa 
sustentável na Comunidade;
(g) tomar em consideração os aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo, através da melhoria da sua 
eficiência energética e das respectivas 
condições de isolamento;
(h) incentivar a opção por meios de 
transporte pouco poluentes, incluindo a 
transferência modal, e para 
contrabalançar o custo crescente da 
electricidade usada na tracção eléctrica 
do sector ferroviário; e 
(i) cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário.

Or. en

Justificação

Todas as novas fontes de energia, bem como as que estão em fase de desenvolvimento, devem 
ser sustentáveis, e o Parlamento Europeu deve promover a sustentabilidade sempre que for 
necessário.

Alteração 347
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As receitas não utilizadas ao abrigo 
do disposto no n.º 3, incluindo todas as 
receitas geradas com a venda em leilão 
das licenças de emissão referidas na 
alínea b) do n.º 2, deverão ser usadas:
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(a) para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, para promover a 
adaptação aos impactos das alterações 
climáticas e para financiar as acções de 
Investigação e Desenvolvimento 
vocacionadas para a redução das 
emissões e a adaptação, incluindo a 
participação em iniciativas no âmbito do 
plano estratégico europeu de tecnologia 
energética no âmbito do Plano 
Estratégico Europeu para as Tecnologias 
Energéticas;
(b) para desenvolver as energias 
renováveis, de molde a poder-se satisfazer 
o compromisso da Comunidade de 
utilização de 20% de energias renováveis 
até 2020;
(c) para honrar o compromisso da 
Comunidade de aumentar em 20% a sua 
eficiência energética até 2020; 
(d) para captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa, 
em especial nas centrais eléctricas a 
carvão, prevendo investimentos nas 
infra-estruturas necessárias de transporte 
e armazenamento; 
(e) para financiar acções de Investigação 
e Desenvolvimento nos domínios da 
eficiência energética e das tecnologias 
ecológicas nos sectores abrangidos pelo 
âmbito da presente Directiva;
(f) para que sejam tomadas medidas 
suplementares de combate à 
desflorestação, de fomento do 
florestamento sustentável e de gestão 
florestal na Europa, bem como medidas 
de produção e mobilização de biomassa 
sustentável na Comunidade;
(g) para fazer face aos aspectos sociais 
das habitações dos agregados familiares 
de baixos e médios rendimentos, por 
exemplo, através da melhoria da sua 
eficiência energética e das respectivas 
condições de isolamento;
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(h) para incentivar a opção por meios de 
transporte pouco poluentes, incluindo a 
transferência modal, e para 
contrabalançar o custo crescente da 
electricidade usada na tracção eléctrica 
do sector ferroviário; e
(i) para cobertura das despesas 
administrativas de gestão do regime 
comunitário.

Or. pl

Justificação

As receitas não devem ser limitadas às centrais eléctricas a carvão. Convém abordar 
igualmente a questão das infra-estruturas.

Alteração 348
Chris Davies

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – nº 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As receitas não utilizadas ao abrigo 
do disposto no n.º 3, incluindo todas as 
receitas geradas com a venda em leilão 
das licenças de emissão referidas na 
alínea b) do n.º 2, deverão ser usadas 
para:
(a) reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, promover a adaptação 
aos impactos das alterações climáticas e 
financiar as acções de investigação e 
desenvolvimento vocacionadas para a 
redução das emissões e a adaptação, 
incluindo a participação em iniciativas no 
âmbito do Plano Estratégico Europeu 
para as Tecnologias Energéticas;
(b) desenvolver as energias renováveis, de 
molde a satisfazer o compromisso da 
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Comunidade de utilização de 20% de 
energias renováveis até 2020;
(c) honrar o compromisso da Comunidade 
de aumentar em 20% a sua eficiência 
energética até 2020;
(d) proceder à captura e ao 
armazenamento geológico de gases com 
efeito de estufa, em especial nas centrais 
eléctricas, incluindo os necessários 
investimentos nas infra-estruturas de 
transporte e armazenamento;
(e) financiar acções de investigação e 
desenvolvimento nos domínios da 
eficiência energética e das tecnologias 
limpas nos sectores abrangidos pelo 
âmbito da presente directiva;
(f) adoptar medidas suplementares de 
combate à desflorestação, de fomento do 
florestamento sustentável e de gestão 
florestal na Europa, bem como medidas 
de produção e mobilização de biomassa 
sustentável na Comunidade;
(g) tomar em consideração os aspectos 
sociais em agregados familiares de 
rendimentos mais baixos e médios, por 
exemplo, através da melhoria da sua 
eficiência energética e das respectivas 
condições de isolamento;
(h) incentivar a opção por meios de 
transporte pouco poluentes, incluindo a 
transferência modal, e para 
contrabalançar o custo crescente da 
electricidade usada na tracção eléctrica 
do sector ferroviário; e
(i) cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário.

Or. en

Justificação

As receitas não devem ser apenas consagradas às centrais eléctricas a carvão, mas 
igualmente às infra-estruturas.
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Alteração 349
Jan Mulder

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. As receitas utilizadas ao abrigo do 
n.º 3-A devem ser consagradas a projectos 
em diversos sectores, tendo em devida 
conta as contribuições relativas de cada 
sector para os montantes daí decorrentes.

Or. en

Alteração 350
Jens Holm

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem incluir 
informação sobre a utilização das receitas 
para cada um destes fins nos seus relatórios 
apresentados ao abrigo da Decisão 
n.° 280/2004/CE.

4. Os Estados-Membros devem incluir 
informação sobre a utilização das receitas 
para cada um destes fins e a distribuição 
geográfica da utilização das receitas nos 
seus relatórios apresentados ao abrigo da 
Decisão n.° 280/2004/CE.

Or. en

Justificação

É importante promover a transparência, diligenciar no sentido de que seja possível verificar 
o respeito da obrigação visada no n.º 3-A do artigo 10.º e garantir que, no seu todo, o esforço 
da UE seja repartido de modo eficaz.
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Alteração 351
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros  afectarão um 
mínimo de 30% das receitas referidas no 
n.º 3 às acções e medidas mencionadas 
nas suas alíneas (a), (d) e (e). O presente 
número aplica-se apenas aos 
Estados-Membros que fixaram uma meta 
mais rigorosa de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa para 2020, 
comparativamente às emissões de 2005.

Or. en

Justificação

O financiamento das medidas de atenuação nos países que não figuram no anexo I é 
essencial para a celebração de um acordo global sobre alterações climáticas. A UE e os 
outros países que figuram no anexo I devem assumir a sua responsabilidade histórica pelos 
prejuízos causados nos países em desenvolvimento com as suas próprias emissões de gases 
com efeito de estufa.

Alteração 352
Chris Davies

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de Dezembro de 2010, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 

5. Até 31 de Dezembro de 2009, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 
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forma aberta, transparente e não 
discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados de forma a garantir que os 
operadores, em especial pequenas e médias 
empresas abrangidas pelo regime 
comunitário, tenham pleno acesso e que 
outros participantes não prejudiquem o 
funcionamento dos leilões. Essa medida, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, a fim de a 
complementar, deve ser aprovada pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no [n.º 3 do artigo 23.º.]

forma aberta, transparente e não 
discriminatória. 

A Comissão procede a consultas com 
todas as partes interessadas, antes de 
apresentar esta medida. Os leilões devem 
ser realizados e conduzidos de forma a 
garantir que:

(a) o objectivo dos leilões seja atribuir 
licenças de emissão aos operadores e/ou 
aos intermediários de mercado com base 
num preço determinado pelo mercado, e 
não obter a maximização das receitas ou 
um preço pré-determinado;
(b) seja sempre garantida liquidez 
suficiente no mercado, em particular em 
2013. Para este efeito, o processo deverá 
ser previsível, designadamente no que 
respeita ao calendário e à sequência dos 
leilões e dos volumes a disponibilizar;
(c) o leilão seja aberto a todo o titular de 
uma conta válida dentro do RCLE-UE 
que esteja habilitado a fornecer a 
garantia financeira comprovativa de que 
pode honrar a sua oferta;
(d) os operadores, em especial pequenas e 
médias empresas abrangidas pelo regime 
comunitário, tenham um acesso justo e 
igual e possam participar sem restrições;

(e) a participação não imponha aos 
operadores um ónus financeiro 
desproporcionado;
(f) todos os participantes tenham acesso à 
mesma informação ao mesmo tempo; e
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(g) os participantes não se associem nem 
actuem  de forma a prejudicar o 
funcionamento dos leilões. 
Essa medida, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

Or. en

Justificação

As vendas em leilão devem obedecer aos princípios básicos da transparência, da abertura e 
da simplicidade.   A fim de evitar tanto quanto possível a manipulação do mercado, é 
importante garantir que as ofertas provenham de muitas fontes, incluindo particulares, 
organizações e empresas que não estejam directamente associadas à produção de 
electricidade.

Alteração 353
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de Dezembro de 2010, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 
forma aberta, harmonizada, transparente e 
não discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados de forma a garantir que os 
operadores, em especial pequenas e 
médias empresas abrangidas pelo regime 
comunitário, tenham pleno acesso e que 
outros participantes não prejudiquem o 
funcionamento dos leilões. Essa medida, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, a fim de a 

5. Até 31 de Dezembro de 2009, a 
Comissão deve adoptar, em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo previsto no [n.º 3 do artigo 
23.º], um regulamento relativo ao 
calendário, administração e outros aspectos 
dos leilões, a fim de assegurar que estes se 
processem de uma forma aberta, 
harmonizada, transparente e não 
discriminatória. O sistema de leilões deve 
ser concebido de forma a garantir um 
mercado fluido e transparente. Para 
garantir a realização destes objectivos, o 
referido regulamento deve basear-se nos 
seguintes princípios:
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complementar, deve ser aprovada pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no [n.º 3 do artigo 23.º.]

- garantir, com um custo mínimo, o 
acesso aos leilões de todos os operadores 
que comprovem a sua solvência e tenham 
conta aberta no registo das licenças;
- fixar, paralelamente ao regulamento, 
um calendário dos volumes de vendas em 
leilão que seja coerente com os 
calendários de restituição das licenças, 
bem como com os condicionalismos 
contabilísticos das empresas, e que exclua 
o recurso a leilão único durante todo o 
período.

Or. fr

Justificação

O regulamento a adoptar por comitologia deverá basear-se em objectivos e princípios mais 
precisos do que os actualmente previstos na proposta, pois este mecanismo terá um impacto 
preponderante no funcionamento do mercado. O regulamento deverá poder ser adoptado até 
31 de Dezembro de 2009. Além disso, esta lista deve poder ser completada em Junho de 2009, 
o mais tardar, a pedido dos operadores interessados. A lista final não deve ser revista de três 
em três anos, pois isso criaria uma incerteza jurídica inaceitável.

Alteração 354
Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de Dezembro de 2010, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 
forma aberta, transparente e não 
discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados de forma a garantir que os 

5. Até 31 de Dezembro de 2009, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 
forma aberta, transparente e não 
discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados, tendo em conta os princípios 
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operadores, em especial pequenas e médias 
empresas abrangidas pelo regime 
comunitário, tenham pleno acesso e que 
outros participantes não prejudiquem o 
funcionamento dos leilões. Essa medida, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, a fim de a 
complementar, deve ser aprovada pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no [n.º 3 do artigo 23.º.]

enunciados no anexo II-B, de forma a 
garantir que os operadores, em especial as 
pequenas e médias empresas abrangidas 
pelo regime comunitário, tenham pleno 
acesso aos direitos de emissão, e a evitar a 
especulação. O regulamento deve garantir 
uma repartição equitativa do impacto do 
sistema de vendas em leilão nos novos 
Estados-Membros, tendo igualmente em 
conta o poder económico de cada 
Estado-Membro, medido em termos de 
Produto Interno Bruto e não apenas em 
termos de emissões nacionais específicas 
de CO2. O Parlamento Europeu e o 
Conselho adoptam estas medidas em 
conformidade com o procedimento de 
co-decisão.

Or. en

Justificação

A repartição equitativa do impacto da aplicação dos regulamentos europeus é um princípio 
fundamental da União Europeia no seu estádio de funcionamento actual.

Alteração 355
Konrad Szymański

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de Dezembro de 2010, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 
forma aberta, transparente e não 
discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados de forma a garantir que os 
operadores, em especial pequenas e médias 
empresas abrangidas pelo regime 

5. Até 30 de Junho de 2010, a Comissão 
deve adoptar um regulamento relativo ao 
calendário, administração e outros aspectos 
dos leilões, a fim de assegurar que estes se 
processem de uma forma aberta, 
transparente, harmonizada e não 
discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados de forma a restringir o acesso 
ao "mercado primário"apenas às 
instalações sujeitas ao regime 
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comunitário, tenham pleno acesso e que 
outros participantes não prejudiquem o 
funcionamento dos leilões. Essa medida, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, a fim de a 
complementar, deve ser aprovada pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no [n.º 3 do artigo 23.º.]

comunitário e limitar a quantidade de 
licenças adquiridas por estas instalações à 
sua capacidade de produção e, para esse 
efeito, garantir que os operadores, em 
especial pequenas e médias empresas 
abrangidas pelo regime comunitário, 
tenham pleno acesso e que outros 
participantes não prejudiquem o 
funcionamento dos leilões. É igualmente 
necessário introduzir um instrumento 
baseado no mercado para evitar as 
flutuações importantes dos preços das 
licenças e garantir a sustentabilidade do 
ambiente macro-económico.
A medida será adoptada em conformidade 
com o procedimento estabelecido no artigo 
251.º do Tratado.

Or. en

Justificação

As disposições propostas visam garantir o acesso às licenças por parte dos emissores 
instalados na União Europeia, incluindo nos Estados-Membros mais pobres. Estes emissores 
devem igualmente ser protegidos da especulação exercida pelos grandes intermediários 
financeiros. É necessário fazer face às grandes flutuações dos preços das licenças de emissão 
de CO2, previstas para o período pós-2012, mediante um mecanismo baseado no mercado 
que não prejudique a integridade e a flexibilidade do mercado do carbono. 

Alteração 356
Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de Dezembro de 2010, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 
forma aberta, transparente e não 

Até 31 de Junho de 2010, a Comissão 
deve adoptar um regulamento relativo ao 
calendário, administração e outros aspectos 
dos leilões, a fim de assegurar que estes se 
processem de uma forma aberta, 
transparente, harmonizada e não 
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discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados de forma a garantir que os 
operadores, em especial pequenas e médias 
empresas abrangidas pelo regime 
comunitário, tenham pleno acesso e que 
outros participantes não prejudiquem o 
funcionamento dos leilões.

discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados de forma a restringir o acesso 
ao "mercado primário"apenas às 
instalações sujeitas ao regime 
comunitário e limitar a quantidade de 
licenças adquiridas por estas instalações à 
sua capacidade de produção e, para esse 
efeito, garantir que os operadores, em 
especial pequenas e médias empresas 
abrangidas pelo regime comunitário, 
tenham pleno acesso e que outros 
participantes não prejudiquem o 
funcionamento dos leilões.

É igualmente necessário introduzir um 
instrumento baseado no mercado para 
evitar as flutuações importantes dos 
preços das licenças e garantir a 
sustentabilidade do ambiente 
macro-económico.

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

Essa medida deve ser aprovada  pelo 
procedimento estabelecido no artigo 251.º 
do Tratado.

Or. en

Justificação

As disposições propostas visam garantir o acesso às licenças por parte dos emissores 
instalados na União Europeia, incluindo nos Estados-Membros mais pobres. Estes emissores 
devem igualmente ser protegidos da especulação exercida pelos grandes intermediários 
financeiros. É necessário fazer face às grandes flutuações dos preços das licenças de emissão 
de CO2, previstas para o período pós-2012, mediante um mecanismo baseado no mercado 
que não prejudique a integridade e a flexibilidade do mercado do carbono. 

Alteração 357
Linda McAvan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de Dezembro de 2010, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 
forma aberta, transparente e não 
discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados de forma a garantir que os 
operadores, em especial pequenas e médias 
empresas abrangidas pelo regime 
comunitário, tenham pleno acesso e que 
outros participantes não prejudiquem o 
funcionamento dos leilões. 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.].

5. Até 31 de Dezembro de 2009, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 
forma aberta, transparente e não 
discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados de forma a garantir que os 
operadores, em especial pequenas e médias 
empresas abrangidas pelo regime 
comunitário, tenham pleno acesso e que 
outros participantes não prejudiquem o 
funcionamento dos leilões. Essa medida, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, a fim de a 
complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

Or. en

Justificação

As vendas em leilão para 2013 deveriam ter início em 2010/2011 a fim de permitir que os 
operadores adquiram licenças antes do início da fase III. É portanto necessário antecipar 
para 2009 a data de adopção do regulamento relativo às regras aplicáveis aos leilões pela 
Comissão.

Alteração 358
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de Dezembro de 2010, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 

5. Até 31 de Junho de 2010, a Comissão 
deve adoptar um regulamento relativo ao 
calendário, administração e outros aspectos 
dos leilões, a fim de assegurar que estes se 
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assegurar que estes se processem de uma 
forma aberta, transparente e não 
discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados de forma a garantir que os 
operadores, em especial pequenas e médias 
empresas abrangidas pelo regime 
comunitário, tenham pleno acesso e que 
outros participantes não prejudiquem o 
funcionamento dos leilões. 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.].

processem de uma forma aberta, 
transparente e não discriminatória. Os 
leilões devem ser realizados de forma a 
garantir que os operadores, em especial 
pequenas e médias empresas abrangidas 
pelo regime comunitário, tenham pleno 
acesso e que outros participantes não 
prejudiquem o funcionamento dos leilões. 
Essa medida, destinada a alterar elementos 
não essenciais da presente directiva, a fim 
de a complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

Or. en

Justificação

A fim de garantir um nível adequado de certeza para o sector, as regras aplicáveis aos leilões 
devem ser comunicadas o mais cedo possível, pelo que a data deve ser antecipada.

Alteração 359
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 7
Directiva 2003/87/EC
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de Dezembro de 2010, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 
forma aberta, transparente e não 
discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados de forma a garantir que os 
operadores, em especial pequenas e médias 
empresas abrangidas pelo regime 
comunitário, tenham pleno acesso e que 
outros participantes não prejudiquem o 

5. Até 31 de Dezembro de 2010, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 
forma aberta, transparente e não 
discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados uniformemente a nível europeu 
de forma a garantir que os operadores, em 
especial pequenas e médias empresas 
abrangidas pelo regime comunitário, 
tenham pleno acesso e que outros 
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funcionamento dos leilões. Essa medida, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, a fim de a 
complementar, deve ser aprovada pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no [n.º 3 do artigo 23.º].

participantes não prejudiquem o 
funcionamento dos leilões. As datas e o 
número de vendas em leilão a realizar nos 
Estados-Membros em toda a Europa 
serão harmonizados no regulamento a 
adoptar, no interesse da eficácia de custos 
das transacções, da clareza em matéria de 
preços e da não-discriminação, sob a 
forma de leilões realizados com intervalos 
regulares ou de vendas permanentes nas 
bolsas de energia europeias. Essa medida, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, a fim de a 
complementar, deve ser aprovada pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no [n.º 3 do artigo 23.º.].

Or. de

Justificação

Die Versteigerungsmodalitäten bilden für die ersteigernden Marktteilnehmer eine der 
wichtigsten Komponenten der zukünftigen Ausgestaltung.  Es sind angesichts des gewaltigen 
jährlichen Zertifikats- und Marktvolumens einfache und transparente Abläufe, 
Diskriminierungsfreiheit, eine Eindeutigkeit des Preissignals, Transaktionskosteneffizienz und 
somit ein etabliertes, festgeschriebenes und allgemein akzeptiertes Vertragswerk für die 
Abwicklung der Versteigerung nötig.

Die Versteigerungen sollten in regelmäßigen Abständen mit immer gleichen Mengen über die 
gesamte Handelsperiode verteilt durchgeführt werden.

Alteração 360
Jens Holm

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de Dezembro de 2010, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 

5. Até 31 de Dezembro de 2010, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 
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forma aberta, transparente e não 
discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados de forma a garantir que os 
operadores, em especial pequenas e médias 
empresas abrangidas pelo regime 
comunitário, tenham pleno acesso e que 
outros participantes não prejudiquem o 
funcionamento dos leilões. 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.].

forma aberta, transparente e não 
discriminatória que minimize a margem de 
especulação. Os leilões devem ser 
realizados de forma a garantir que os 
operadores, em especial pequenas e médias 
empresas abrangidas pelo regime 
comunitário, tenham pleno acesso e que 
outros participantes não prejudiquem o 
funcionamento dos leilões. Essa medida, 
destinada a alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, a fim de a 
complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

Or. en

Justificação

A experiência adquirida no primeiro período de comércio de licenças evidenciou que o preço 
das licenças pode variar consideravelmente, constituindo fonte de incerteza para quantos 
ponderam investir em projectos no quadro das energias renováveis e tornando, assim, tais 
investimentos menos atraentes. O novo regime deveria incluir medidas dissuasoras da 
especulação - como seja um imposto sobre as transacções, que poderia visar, de modo 
diferenciado, os operadores que, em média, sejam detentores de licenças durante um breve 
período de tempo.

Alteração 361
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – nº 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Até 31 de Dezembro de 2015  serão 
reservadas 60 milhões de licenças para 
venda em leilão pela Comissão, como 
fonte de financiamento, a um preço 
garantido de 25 euros a tonelada de CO2 
armazenada ou não emitida para as 
primeiras instalações que começaram 
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quer a proceder à captura comercial e ao 
armazenamento geológico das emissões 
de dióxido de carbono antes da referida 
data, quer a reduzir as emissões de CO2 
provenientes da produção de electricidade 
relativamente à taxa média de emissões de 
CO2 por GWh de energia produzida 
graças a novas tecnologias renováveis, 
como a energia solar concentrada, a 
energia eólica em grande escala ou no 
alto mar ou a energia das ondas. Será 
oferecida esta oportunidade às 
tecnologias que não tenham sido 
anteriormente aplicadas a título 
comercial, e a instalações de qualquer 
local da UE ou de países terceiros que 
tenham ratificado o futuro acordo 
internacional, na condição de que se 
verifique um acordo quanto à partilha dos 
direitos de propriedade intelectual no 
domínio da tecnologia. O preço garantido 
diminuirá se o preço do regime 
comunitário ultrapassar 35 euros, a fim 
de estabelecer um valor-limite para a 
atribuição de licenças no quadro do 
regime comunitário, combinada com o 
preço garantido de 60 euros por tonelada 
de CO2, armazenada ou não emitida.

Or. en

Justificação

Tomando por base a alteração 22 da relatora, as novas tecnologias de energias renováveis 
que ainda não foram comercialmente testadas são inseridas no mecanismo de financiamento 
suplementar. O apoio a outras inovações em grande escala no domínio das energias 
renováveis constitui uma real oportunidade para fomentar tecnologias que contribuirão de 
forma considerável para a realização dos objectivos, tanto na União Europeia como a nível 
mundial. Há que aplicar um valor-limite para a atribuição de licenças em função do preço do 
carbono no RCLE.
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Alteração 362
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os governos, bem como uma 
entidade competente designada pela 
Comissão, podem comprar e vender 
licenças no mercado, de forma a 
minimizar as flutuações do preço do 
carbono.

Or. en

Justificação

O preço do carbono pode subir ou descer, mas uma flutuação excessiva pode ser prejudicial 
para o mercado. Seria oportuno minimizar as flutuações. Os governos, ou o BCE, por 
exemplo, poderiam fazê-lo.
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