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Alteração 675
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 10
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-B – n.º 1– parágrafo novo

Texto da Comissão Alteração

É aditado o seguinte parágrafo ao n.º 1 do 
artigo 11.º-Bº:

Suprimido

"A Comunidade e os seus 
Estados-Membros apenas devem autorizar 
actividades de projecto em que todos os 
participantes nos projectos tenham sede 
num país que celebrou o acordo 
internacional referente a esses projectos 
ou num país ou entidade subfederal ou 
regional que esteja ligado ao regime 
comunitário nos termos do artigo 25.º.”

Or. pl

Justificação

Esta disposição contraria o princípio da soberania dos Estados-Membros em questões 
económicas e no domínio da política externa.

Alteração 676
Holger Krahmer

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 10-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 12 – novo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

(10-A) No artigo 12.º é inserido o seguinte 
n.º 1-A:
"1-A. A Comissão publicará uma análise 
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do caso com vista à adopção de medidas, 
incluindo propostas legislativas 
adequadas, no que diz respeito ao abuso 
de informação privilegiada e à 
manipulação de mercado para a 
concessão de licenças de emissão. A 
análise deverá ponderar, inter alia, se as 
licenças de emissão são consideradas 
instrumentos financeiros nos termos da 
Directiva 2003/6/CE, relativa ao abuso de 
informação privilegiada e à manipulação 
de mercado (abuso de mercado)."

Or. en

Justificação

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

Alteração 677
Caroline Lucas, Jens Holm

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 10-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No artigo 12.º é inserido o seguinte n.º 
2-A:
"2-A. Se as medidas comunitárias de 
incentivo à redução das emissões de 
óxidos de azoto das aeronaves que 
desenvolvem uma das actividades de 
aviação constantes no Anexo I, que 
evitam compromissos tecnológicos 
perversos entre as reduções de emissões 
de CO2 e as de NOx e garantem uma 
protecção do ambiente equivalente, não 
entrarem em vigor até 1 de Janeiro de 
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2012, a quantidade de dióxido de carbono 
que uma licença de emissão, distinta de 
uma licença de aviação, ou uma RCE ou 
URE autorizam um operador de 
aeronaves a emitir é dividida por um 
factor de impacto igual a 2. A Comissão 
modificará, se for caso disso, o factor de 
impacto com base em provas científicas, 
em conformidade com o processo de 
regulamentação com controlo referido no 
[n.º 3 do artigo 23.º].”

Or. en

Justificação

Caso não sejam adoptadas medidas eficazes destinadas a abordar as emissões de NOx até ao 
lançamento do regime, qualquer licença de emissão utilizada pelo sector da aviação terá um 
impacto líquido negativo no clima, em comparação com as licenças utilizadas por outros 
sectores no âmbito do regime.

Alteração 678
Urszula Krupa

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão deve adoptar um 
regulamento relativo à monitorização e 
comunicação de informações relativas a 
emissões e, quando relevante, a dados de 
actividade, das actividades enumeradas no 
anexo I, que se deve basear nos princípios 
de monitorização e comunicação de 
informações estabelecidos no anexo IV.

Essa medida, destinada a alterar elementos Essa medida, destinada a alterar elementos 
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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.].

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.].

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

2. O regulamento pode ter em conta os 
dados científicos disponíveis mais exactos 
e actualizados sobre a génese e a dinâmica 
das alterações climáticas.

Esses requisitos podem incluir a 
comunicação de níveis de emissão 
relativos à produção de electricidade 
abrangida pelo regime comunitário 
associada ao fabrico desses produtos.
3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o operador de cada instalação 
comunique anualmente à autoridade 
competente as informações relativas às 
emissões da instalação após o termo de 
cada ano civil, em conformidade com o 
regulamento.

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

Or. pl

Justificação

Esta redacção do artigo 14.º estabelece uma obrigação de comunicação muito 
pormenorizada e abrangente que não é suficientemente justificada.

Não devem ser divulgados apenas os resultados científicos que comprovam a hipótese dos 
gases com efeito de estufa mas também as tentativas de explicação científica mais variadas 
para as alterações actuais, tendo em conta igualmente as outras hipóteses actualmente em 
vigor.
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Alteração 679
Caroline Lucas

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 680
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/87/CE
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O regulamento relativo à 
monitorização e comunicação de 
informações relativas a emissões será 
adoptado até 31 de Dezembro de 2011.

Or. en
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Alteração 681
Caroline Lucas

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 12
Directiva 2003/87/CE
Artigo 14 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O regulamento poderá incluir 
requisitos em matéria de utilização de 
sistemas automatizados e de formatos de 
intercâmbio de dados, com vista a 
harmonizar a comunicação entre o 
operador, o verificador e as autoridades 
competentes no que respeita ao plano de 
monitorização, ao relatório anual de 
emissões e às actividades de verificação.

Or. en

Justificação

A utilização de sistemas informáticos contribuirá para melhorar a transparência da 
monitorização e da declaração das emissões no âmbito do RCLE-UE. Esta será uma etapa 
importante no sentido de um maior desenvolvimento ou da ligação do RCLE-UE a outros 
sectores e sistemas de comércio de licenças.

Alteração 682
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 13
Directiva 2003/87/CE
Artigo 15.º

Texto da Comissão Alteração

(13) O artigo 15.º é alterado do seguinte 
modo:

Suprimido

a) O título passa a ter a seguinte 
redacção:
"Verificação e acreditação"
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b) são aditados os seguintes parágrafos:
"A Comissão deve adoptar um 
regulamento relativo à verificação dos 
relatórios de emissões e à acreditação dos 
verificadores, estabelecendo condições 
para a acreditação, reconhecimento 
mútuo e retirada da acreditação aos 
verificadores, bem como à supervisão e 
avaliação pelos pares, conforme 
adequado.
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. pl

Justificação

Esta alteração está relacionada com o crescimento significativo dos encargos de 
administração e controlo.

Alteração 683
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 13 – alínea b)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 15 – novo parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo à verificação dos relatórios de 
emissões e à acreditação dos verificadores, 
estabelecendo condições para a 
acreditação, reconhecimento mútuo e 
retirada da acreditação aos verificadores, 
bem como à supervisão e avaliação pelos 
pares, conforme adequado. Este 
Regulamento será adoptado até 31 de 
Dezembro de 2011.
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Or. en

Alteração 684
Urszula Krupa

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – n.º 14
Directiva 2003/87/CE
Artigo 16 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(14) No artigo 16.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redacção:

Suprimido

“4. A multa por emissões excedentárias 
relativa a licenças de emissão concedidas 
a partir de 1 de Janeiro de 2013 deve 
aumentar em conformidade com o índice 
europeu de preços no consumidor."

Or. pl

Justificação

O aumento das sanções por incumprimento de exigências irrealistas e impostas de cima não 
se justifica.

Alteração 685
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 14
Directiva 2003/87/CE
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A multa por emissões excedentárias 
relativa a licenças de emissão concedidas a 
partir de 1 de Janeiro de 2013 deve 
aumentar em conformidade com o índice 
europeu de preços no consumidor.

4. A multa por emissões excedentárias 
relativa a licenças de emissão concedidas a 
partir de 1 de Janeiro de 2013 deve 
aumentar em conformidade com o índice 
europeu de preços no consumidor. O 
pagamento da multa por emissões 
excedentárias não dispensa o operador da 
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obrigação de devolver uma quantidade de 
licenças de emissão equivalente às 
emissões excedentárias aquando da 
devolução das licenças de emissão 
relativas ao ano civil subsequente.

Or. en

Justificação

A fim de evitar que as empresas paguem as sanções apenas para que possam continuar a 
utilizar todas as licenças de emissão, convém indicar claramente que continuarão a ter a 
obrigação de restituir a devida quantidade de licenças.

Alteração 686
Konrad Szymański

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 15 – alínea a)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As licenças de emissão emitidas a partir 
de 1 de Janeiro de 2013 devem ser detidas 
no registo comunitário.

1. As licenças de emissão emitidas a partir 
de 1 de Janeiro de 2013 devem ser detidas 
no registo comunitário.

Todos os Estados-Membros devem ter 
acesso ao registo comunitário para efeitos 
de execução de processos relacionados 
com a manutenção das contas de 
detenção abertas nos Estados-Membros e 
de atribuição, devolução e anulação de 
licenças de emissão ao abrigo do 
regulamento relativo a um sistema de 
registo normalizado e seguro.
O registo comunitário não deve restringir 
os Estados-Membros no cumprimento das 
suas responsabilidades nem na execução 
de actividades autorizadas ao abrigo da 
CQNUAC ou do Protocolo de Quioto.

Or. en
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Alteração 687
Jerzy Buzek

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17
Directiva 2003/87/CE
Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 688
Konrad Szymański

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17
Directiva 2003/87/CE
Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode alterar os anexos à 
presente directiva, com excepção do anexo 
I, em função dos relatórios previstos no 
artigo 21.° e da experiência adquirida na 

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

adquirida na aplicação da presente 
directiva. Os anexos I e II-A só poderão 
ser alterados nos termos do procedimento 
previsto no artigo 251.º do Tratado. Os 
anexos IV e V podem ser alterados a fim 
de melhorar a monitorização, a 
comunicação de informações e a 
verificação de emissões.

Or. en

Justificação

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

Alteração 689
Richard Seeber

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17
Directiva 2003/87/CE
Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A inclusão de GEE que não constem actualmente do Anexo II dará origem a graves 
distorções do mercado e a uma grande insegurança em matéria de planificação. A introdução 
de novos gases no RCLE-UE pode, subitamente, modificar a oferta ou a procura de licenças 
de emissão e, por conseguinte, provocar flutuações de preços repentinas e indesejáveis.
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Alteração 690
Linda McAvan

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17
Directiva 2003/87/CE
Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As alterações ao anexo II-A exigiriam uma decisão política e deverão, por tal motivo, ser 
objecto de co-decisão e não de comitologia.

Alteração 691
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 17
Directiva 2003/87/CE
Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

monitorização, a comunicação de 
informações e a verificação de emissões.

Or. en

Justificação

Não seria apropriado modificar o Anexo II-A (que estabelece o aumento das percentagens de 
licenças a serem leiloadas pelos Estados-membros tendo em vista a solidariedade e 
crescimento comunitários) por via do procedimento de comitologia.  Trata-se de uma questão 
de natureza altamente política, cujas modificações devem ser submetidas ao processo de co-
decisão.

Alteração 692
Linda McAvan

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 17-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(17-A) O primeiro parágrafo do n.º 1 do 
artigo 24.º passa a ter a seguinte 
redacção:
"1. A partir de 2008, os Estados-
Membros podem aplicar o regime de 
comércio de licenças de emissão, 
estabelecido na presente directiva, a 
actividades, realizadas numa instalação 
ou noutro local, e gases com efeito de 
estufa não enumerados no anexo I, desde 
que a inclusão dessas actividades, [...] e 
gases com efeito de estufa seja aprovada 
pela Comissão nos termos do n.º 2 do 
artigo 23.º, tendo em conta todos os 
critérios pertinentes, nomeadamente as 
consequências sobre o mercado interno, 
as potenciais distorções da concorrência, 
a integridade ambiental do regime e a 
fiabilidade do sistema previsto de 
monitorização e de comunicação de 
informações.”
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Or. en

Justificação

Esta é uma alteração técnica a um número da Directiva 2003/87/CE, ao qual a proposta da 
Comissão não apresenta alterações. Desta forma é garantida a flexibilidade para futuras 
auto-inclusões, tais como o aquecimento doméstico.

Alteração 693
Linda McAvan

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 18-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 24 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(18-A) No artigo 24.º, o n.º 4 passa a ter a 
seguinte redacção:
"4. Caso sejam criadas medidas desta 
natureza, as revisões efectuadas nos 
termos do artigo 30.º devem também 
contemplar a eventual necessidade de 
uma alteração da presente directiva por 
forma a incluir as emissões resultantes 
dessas actividades de forma 
harmonizada em toda a Comunidade.”

Or. en

Justificação

Esta é uma alteração técnica a um artigo da Directiva 2003/87/CE, ao qual a proposta da 
Comissão não apresenta alterações. Pretende-se, assim, clarificar que, no seguimento de 
uma auto-inclusão durante a fase III, é conveniente prever uma revisão da directiva no seu 
conjunto e não apenas do Anexo I.
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Alteração 694
Linda McAvan

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

Texto da Comissão Alteração

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

"Artigo 24.º-A
Regras harmonizadas para projectos de 
redução de emissões
1. Para além das inclusões previstas no 
artigo 24.º, a Comissão pode adoptar 
medidas de execução para a concessão de 
licenças de emissão relativas a projectos 
administrados pelos Estados-Membros 
que reduzam as emissões de gases com 
efeito de estufa fora do regime 
comunitário.
Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no [n.º 3 do artigo 23.º].
Essas medidas não devem resultar na 
dupla contagem de reduções das emissões 
nem impedir a adopção de outras medidas 
políticas para redução das emissões não 
abrangidas pelo regime comunitário.
Apenas serão adoptadas disposições 
quando não é possível a inclusão em 
conformidade com o estabelecido no 
artigo 24.º e a próxima revisão do regime 
comunitário deve considerar a 
harmonização da cobertura dessas 
emissões em toda a Comunidade.
2. A Comissão pode adoptar medidas de 
execução que estabeleçam, de forma 
pormenorizada, as modalidades de 
atribuição de créditos a projectos a nível 
da Comunidade referidos no n.º 1.
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Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no [n.º 3 do artigo 23.º].

Or. en

Justificação

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

Alteração 695
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Texto da Comissão Alteração

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

Regras harmonizadas para projectos de 
redução de emissões

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

Or. en

Justificação

O presente artigo introduz projectos nacionais de efeito compensatório que visam permitir 
reduções de emissões na Europa em sectores não cobertos pelo RCLE-UE. Caso sejam 
autorizados, esses projectos possibilitarão a concessão de licenças suplementares, para que 
os sectores abrangidos pelo RCLE-UE possam ter um nível mais elevado de emissões, 
essencialmente através de um aumento do limite máximo.

Alteração 696
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 19
Directiva 2003/87/CE
Artigo 24-A
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Texto da Comissão Alteração

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

Regras harmonizadas para projectos de 
redução de emissões

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

Justificação

Os projectos nacionais de efeito compensatório, ao transferirem para o RCLE-UE reduções 
da UE fora desse sistema, não permitirão alcançar uma redução líquida das emissões da UE. 
Isto dará origem ao aumento das emissões do RCLE-UE. Nenhum valor-limite imposto aos 
projectos nacionais de efeito compensatório permite que as emissões do RCLE-UE aumentem 
indefinidamente, pondo em causa a sua integridade ambiental.

Alteração 697
Marie-Noëlle Lienemann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Regras harmonizadas para projectos de 
redução de emissões

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

Or. en

Justificação

Os projectos nacionais de efeito compensatório, ao transferirem para o RCLE-UE reduções 
da UE fora desse sistema, não permitirão alcançar uma redução líquida das emissões da UE. 
Isto dará origem ao aumento das emissões do RCLE-UE. Nenhum valor-limite imposto aos 
projectos nacionais de efeito compensatório permite que as emissões do RCLE-UE aumentem 
indefinidamente, pondo em causa a sua integridade ambiental.

Alteração 698
Caroline Lucas

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

Texto da Comissão Alteração

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

Regras harmonizadas para projectos de 
redução de emissões

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

Or. en

Justificação

Em rigor, não se percebe de que modo a proposta permitirá a inclusão de (créditos de) 
sectores ou actividades no RCLE sem prejudicar os compromissos de redução por parte dos 
sectores não comercializados no âmbito da Decisão relativa à partilha de esforços.
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Alteração 699
Anne Laperrouze

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

Texto da Comissão Alteração

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

Para além das inclusões previstas no artigo 
24.°, a Comissão adoptará, até 30 de 
Junho de 2011, medidas de execução para 
a concessão de licenças de emissão 
relativas a projectos administrados pelos 
Estados-Membros ou pela Comissão que 
reduzam as emissões de gases com efeito 
de estufa ou reforcem as absorções de 
dióxido de carbono fora do regime 
comunitário.

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

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

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

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

2. A Comissão pode adoptar medidas de 
execução que estabeleçam, de forma 
pormenorizada, as modalidades de 
atribuição de créditos a projectos a nível 
da Comunidade referidos no n.º 1.
Essas medidas, destinadas a alterar 



AM\735217PT.doc 25/112 PE409.679v01-00

PT

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

Or. en

Justificação

A atribuição de licenças de emissão a projectos destinados a reduzir as emissões em países 
terceiros poderia: a) complementar os projectos MCL e IC ou os mecanismos de projecto que 
serão desenvolvidos no futuro acordo internacional sobre as alterações climáticas, ou 
substituir tais mecanismos de projecto, em caso de demora ou não conclusão do acordo 
internacional, b) fornecer à Comissão um instrumento diplomático para negociar acordos 
bilaterais, e c) constituir uma primeira etapa no sentido de estabelecer uma ligação com 
outros sistemas de limitação e comércio (cap-and-trade), permitindo o reconhecimento mútuo 
de um mecanismo de projecto comum.

Alteração 700
Philippe Busquin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

2. A Comissão pode adoptar medidas de 
execução que estabeleçam, de forma 
pormenorizada, as modalidades de 
atribuição de créditos a projectos a nível da 
Comunidade referidos no n.º 1.

2. A Comissão adoptará medidas de 
execução que estabeleçam, de forma 
pormenorizada, as modalidades de 
atribuição de créditos a projectos a nível da 
Comunidade referidos no n.º 1.

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

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

Or. en

Justificação

É mais apropriado utilizar o termo “adoptará”, uma vez que garante uma certeza jurídica e 
económica e ajuda a evitar potenciais erros a nível da tradução.

É conveniente especificar que as empresas que participam nos projectos beneficiarão de 
licenças para as poupanças para as quais contribuíram.

Se a combustão e a deposição de resíduos não estão incluídas no âmbito da directiva, os 
projectos destinados a reduzir as emissões nestes sectores poderiam ser elegíveis para a 
atribuição de licenças. 
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Alteração 701
Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

Os elementos da Directiva RCLE-UE e da Decisão relativa à partilha de esforços estão
interligados e estas ligações devem ser tidas em conta para satisfazer, por parte da UE no 
seu conjunto, os objectivos de redução das emissões de modo eficiente em termos de custos. 
Por conseguinte, é necessário associar o RCLE-UE aos sectores que não são abrangidos pelo 
RCLE e, por conseguinte, convém eliminar qualquer condicionalismo à aplicação do artigo 
24.º-A ao artigo 24.º.



PE409.679v01-00 28/112 AM\735217PT.doc

PT

Alteração 702
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

Os elementos da Directiva RCLE-UE e da Decisão relativa à partilha de esforços estão 
interligados e estas ligações devem ser tidas em conta para satisfazer, por parte da UE no 
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seu conjunto, os objectivos de redução das emissões de modo eficiente em termos de custos. 
Por conseguinte, é necessário associar o RCLE-UE aos sectores que não são abrangidos pelo 
RCLE e, por conseguinte, convém eliminar qualquer condicionalismo à aplicação do artigo 
24.º-A ao artigo 24.º.

Alteração 703
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As emissões de gases com efeito de 
estufa captadas e armazenadas serão 
consideradas como “não emitidas”. A 
restituição das licenças de emissão não 
constituirá um requisito para essas 
emissões.

Or. en

Justificação

Estes gases constituem emissões não entrando, contudo, em contacto com o ar. Por este 
motivo não devem ser considerados como emissões.

Alteração 704
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 19-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 24-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) É inserido o seguinte artigo 24.º-A:
“Artigo 24.º-B
Flexibilidade
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As instalações incluídas no regime 
comunitário durante o período de 2013 a 
2020 podem utilizar os direitos de emissão 
de gases com efeito de estufa, autorizados 
nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º da 
Decisão 2008/XX/CE, para efeito da 
aplicação da sua obrigação nos termos da 
Directiva 2003/87/CE.”

Or. en

Justificação

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

Alteração 705
Konrad Szymański

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 19-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 24-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) É inserido o seguinte artigo 24.º-A:
“Artigo 24.º-B
Flexibilidade

As instalações incluídas no regime 
comunitário durante o período de 2013 a 
2020 podem utilizar os direitos de emissão 
de gases com efeito de estufa, autorizados 
nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º da 
Decisão 2008/XX/CE, para efeito da 
aplicação da sua obrigação nos termos da 
Directiva 2003/87/CE.”

Or. en
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Justificação

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

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

Alteração 706
Bogusław Sonik

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20
Directiva 2003/87/CE
Artigo 25 – n.º 1-A

Texto da Comissão Alteração

1-A. Podem ser celebrados acordos que 
prevejam o reconhecimento mútuo de 
licenças de emissão entre o regime 
comunitário e regimes obrigatórios de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa com valores-limite de 
emissões absolutas estabelecidos em 
quaisquer outros países terceiros ou 
entidades subfederais ou regionais.

1-A. Podem ser celebrados acordos que 
prevejam o reconhecimento mútuo de 
licenças de emissão entre o regime 
comunitário e regimes comparáveis
obrigatórios de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa com 
valores-limite de emissões absolutas 
estabelecidos em quaisquer outros países 
terceiros ou entidades subfederais ou 
regionais.

Or. en

Justificação

É necessário limitar a conclusão de acordos com outros sistemas de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa àqueles que oferecem o mesmo nível de fiabilidade em 
matéria de verificação dos dados de emissão e que são regulamentados por procedimentos de 
venda em leilão semelhantes.
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Alteração 707
Konrad Szymański

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20
Directiva 2003/87/CE
Artigo 25 – n.º 1-A

Texto da Comissão Alteração

1-A. Podem ser celebrados acordos que 
prevejam o reconhecimento mútuo de 
licenças de emissão entre o regime 
comunitário e regimes obrigatórios de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa com valores-limite de 
emissões absolutas estabelecidos em 
quaisquer outros países terceiros ou 
entidades subfederais ou regionais.

1-A. Podem ser celebrados acordos que 
prevejam o reconhecimento mútuo de 
licenças de emissão entre o regime 
comunitário e regimes comparáveis
obrigatórios de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa com 
valores-limite de emissões absolutas 
estabelecidos em quaisquer outros países 
terceiros ou entidades subfederais ou 
regionais.

Or. en

Justificação

É necessário limitar a conclusão de acordos com outros sistemas de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa àqueles que oferecem o mesmo nível de fiabilidade em 
matéria de verificação dos dados de emissão e que são regulamentados por procedimentos de 
venda em leilão semelhantes.

Alteração 708
Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 21
Directiva 2003/87/EC
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Exclusão de pequenas instalações de 
combustão sujeitas a medidas 
equivalentes

Exclusão de pequenos emissores

1. Os Estados-Membros podem excluir do 
regime comunitário instalações de 

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

emissões comunicadas à autoridade 
competente inferiores a 25 000 toneladas 
de equivalente dióxido de carbono, 
excluindo as emissões da biomassa, em 
cada um dos 3 anos precedentes.

a) Notificar a Comissão de cada uma 
dessas instalações, especificando as 
medidas equivalentes estabelecidas;
b) Confirmar que foram criadas as 
disposições de monitorização para avaliar 
se as emissões de uma dada instalação são 
iguais ou superiores a 10 000 toneladas de 
equivalente dióxido de carbono, excluindo 
as emissões da biomassa, em qualquer 
ano civil;
c) Confirmar que, se as emissões de uma 
dada instalação forem iguais ou 
superiores a 10 000 toneladas de 
equivalente dióxido de carbono, excluindo 
as emissões da biomassa, em qualquer 
ano civil ou se as medidas equivalentes já 
não estivem em vigor, a instalação será 
reintroduzida no sistema;
d) Publicar a informação referida nas 
alíneas a), b) e c) para comentário 
público.
2. Se, após um período de três meses a 
contar da data de notificação para 
comentário público, a Comissão não 
apresentar objecções num prazo 
suplementar de seis meses, a notificação 
considera-se aceite.
Na sequência da devolução de licenças de 
emissão relativas ao período em que a 
instalação está inserida no sistema de 
comércio de licenças de emissão, a 
instalação deve ser excluída e o Estado-
Membro não deve emitir mais nenhuma 

Na sequência da devolução de licenças de 
emissão relativas ao período em que a 
instalação está inserida no sistema de 
comércio de licenças de emissão, a 
instalação deve ser excluída e o Estado-
Membro não deve emitir mais nenhuma 
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licença de emissão a título gratuito para 
essa instalação, ao abrigo do artigo 10.º-A.

licença de emissão a título gratuito para 
essa instalação, ao abrigo do artigo 10.º-A.

Or. de

Justificação

O limiar a partir do qual as pequenas instalações de combustão são excluídas deve aumentar 
de 10 000 para 25 000 toneladas de equivalente dióxido de carbono. Esta medida permite 
diminuir os encargos suportados pelos operadores de pequenas instalações e, 
simultaneamente, manter mais de 97% das emissões de CO2 no sistema de comércio de 
licenças. 

Alteração 709
Amalia Sartori

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

Texto da Comissão Alteração

Exclusão de pequenas instalações de 
combustão sujeitas a medidas equivalentes

Exclusão de pequenas instalações sujeitas a 
medidas equivalentes

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

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

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

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

b) Confirmar que foram criadas as 
disposições de monitorização para avaliar 

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

se as emissões de uma dada instalação são 
iguais ou superiores a 50 000 toneladas de 
equivalente dióxido de carbono, excluindo 
as emissões da biomassa, em qualquer ano 
civil;

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

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

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

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

Or. en

Justificação

A participação dos pequenos emissores, que emitem menos de 50 000 toneladas, não é 
eficiente em termos de custos, visto que o ónus do acompanhamento e da notificação em 
conformidade com as normas do RCLE e os custos administrativos da autorização, da 
verificação por um país terceiro e do intercâmbio/ da participação na venda em leilão 
ultrapassam o valor monetário dos benefícios ambientais da sua participação. Enquanto que 
95% das emissões produzidas nos sectores integrados no RCLE serão sempre cobertas, o 
limiar de 50 quilotoneladas poupará cerca de 75% das instalações do pesado encargo que 
representa a integração no RCLE (relatório do EEE de 2007).

Alteração 710
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Artigo 27.º
Exclusão de pequenas instalações de 
combustão sujeitas a medidas 
equivalentes

Exclusão de pequenas instalações

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

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

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

a) Notificar a Comissão de cada uma 
dessas instalações;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Alteração 711
Daciana Octavia Sârbu

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



AM\735217PT.doc 37/112 PE409.679v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º Artigo 27.º
Exclusão de pequenas instalações de 
combustão sujeitas a medidas 
equivalentes

Exclusão de pequenas instalações

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

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

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

a) Notificar a Comissão de cada uma 
dessas instalações;

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Alteração 712
Jerzy Buzek

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

Texto da Comissão Alteração

Exclusão de pequenas instalações de 
combustão sujeitas a medidas 
equivalentes

Exclusão de pequenas instalações

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

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

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

a) Notificar a Comissão de cada uma 
dessas instalações;

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

Na avaliação de impacto (SEC(2008)52)), a Comissão Europeia afirma que a redução dos 
custos administrativos por tonelada de emissão excluída do RCLE da UE era demasiado 
pequena para o limiar de 25 000 toneladas (comparativamente ao de 10 000 toneladas) cuja 
introdução está prevista. No entanto, o documento da Comissão não considera as incertezas 
relativas a emissões provenientes de grandes emissores de CO2. Essa incerteza pode ser da 
mesma dimensão que as emissões totais de CO2 das instalações com emissões inferiores a 
25000 toneladas de CO2 por ano.

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

Alteração 713
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

Exclusão de pequenas instalações de 
combustão sujeitas a medidas 
equivalentes

Exclusão de pequenas instalações

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

1. Os Estados-Membros podem excluir do 
regime comunitário instalações com uma 
potência térmica de combustão inferior a 
25 MW e emissões comunicadas à 
autoridade competente inferiores a 25 000
toneladas de equivalente dióxido de 
carbono, excluindo as emissões da 
biomassa, em cada um dos 3 anos 
precedentes, caso o Estado-Membro em 
causa proceda de modo a satisfazer as 
seguintes condições:
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a) Notificar a Comissão de cada uma 
dessas instalações, especificando as 
medidas equivalentes estabelecidas;

a) Notificar a Comissão de cada uma 
dessas instalações;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

Na avaliação de impacto (SEC(2008)52)), a Comissão Europeia afirma que a redução dos 
custos administrativos por tonelada de emissão excluída do RCLE da UE era demasiado 
pequena para o limiar de 25 000 toneladas (comparativamente ao de 10 000 toneladas) cuja 
introdução está prevista. No entanto, o documento da Comissão não considera as incertezas 
relativas a emissões provenientes de grandes emissores de CO2. Essa incerteza pode ser da 
mesma dimensão que as emissões totais de CO2 das instalações com emissões inferiores a 
25000 toneladas de CO2 por ano.

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

Alteração 714
David Martin

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

Exclusão de pequenas instalações de 
combustão sujeitas a medidas equivalentes

Exclusão de pequenos emissores sujeitos a 
medidas equivalentes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Justificação

All installations, rather than just combustion installations, should be eligible to apply for 
exclusion. Raising the emission threshold to 25,000 tonnes will remove a large number of 
small installations from the administrative burden of the system but only remove 2.4% of total 
emissions. An amendment to Article 9a is required to make a corresponding downward 
adjustment to the overall cap. The additional capacity threshold should refer to the normal 
running capacity. For example, many hospitals and universities have back-up generators 
above 25MW which only exist for use in case of emergencies.

Alteração 715
Linda McAvan

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

Texto da Comissão Alteração

Exclusão de pequenas instalações de 
combustão sujeitas a medidas equivalentes

Exclusão de pequenos emissores sujeitos a 
medidas equivalentes

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

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

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

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

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

b) Confirmar que foram criadas as 
disposições de monitorização para avaliar 
se as emissões de uma dada instalação são 
iguais ou superiores a 25 000 toneladas de 
equivalente dióxido de carbono, excluindo 
as emissões da biomassa, em qualquer ano 
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civil; civil;
c) Confirmar que, se as emissões de uma 
dada instalação forem iguais ou superiores 
a 10 000 toneladas de equivalente dióxido 
de carbono, excluindo as emissões da 
biomassa, em qualquer ano civil ou se as 
medidas equivalentes já não estivem em 
vigor, a instalação será reintroduzida no 
sistema;

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

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

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

Or. en

Justificação

Todas as instalações deveriam poder ser candidatas à exclusão. O aumento do limiar de 
emissões para 25 000 toneladas poupará 6300 (e não 4200) pequenas instalações do encargo 
administrativo do sistema, mas não absorverá mais do que 2,4% do total de emissões. É 
necessária uma alteração ao artigo 9-A tendo em vista um ajustamento correspondente para 
baixo do valor-limite global. Por exemplo, muitos hospitais e universidades estão equipados 
com geradores de segurança com uma capacidade acima dos 25 MW que apenas são 
utilizados em caso de emergência. 

Alteração 716
Avril Doyle

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

Texto da Comissão Alteração

Exclusão de pequenas instalações de 
combustão sujeitas a medidas equivalentes

Exclusão de pequenas instalações sujeitas a 
medidas equivalentes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Os hospitais podem igualmente ser 
excluídos caso adoptem medidas 
equivalentes.

Or. en

Justificação

É conveniente reconhecer que os hospitais necessitam de uma reserva de intervenção 
considerável que utilizarão em caso de corte do abastecimento de electricidade.  A reserva de 
intervenção deve ser bem gerida e estar sempre pronta a ser utilizada nos hospitais, sendo 
que as caldeiras destes estabelecimentos devem ser regularmente substituídas e os geradores 
de segurança testados ao longo do ano. As normas do RCLE devem ter em conta este facto e 
reconhecer que os equipamentos de segurança dos hospitais são raramente utilizados na sua 
capacidade máxima. A presente alteração evita criar uma situação que penalize os hospitais 
pelas suas “potenciais”, mais do que pelas suas "reais", emissões.  
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Alteração 717
Frieda Brepoels

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros podem excluir do 
regime comunitário instalações de 
combustão com uma potência térmica de 
combustão inferior a 50 MW, com 
emissões comunicadas à autoridade 
competente inferiores a 25 000 toneladas 
de equivalente dióxido de carbono, 
excluindo as emissões da biomassa, em 
cada um dos 3 anos precedentes, e que 
estejam sujeitas a medidas que permitirão 
uma contribuição equivalente para as 
reduções de emissões, caso o Estado-
Membro em causa proceda de modo a 
satisfazer as seguintes condições:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en



PE409.679v01-00 46/112 AM\735217PT.doc

PT

Justificação

É importante reduzir os encargos administrativos que recaem sobre os pequenos emissores. 
Quando forem adoptadas medidas equivalentes destinadas a reduzir as emissões de gases 
com efeito de estufa, os pequenos emissores deverão poder optar por participar ou não no 
RCLE. Os pequenos emissores constituem uma parte significativa das instalações integradas 
no RCLE, embora apenas sejam responsáveis por 2,5% das emissões.

Alteração 718
Péter Olajos

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. As instalações pertencentes a qualquer 
uma das actividades constantes da lista do 
Anexo I serão excluídas do regime 
comunitário instalações de combustão caso 
tenham uma potência térmica de 
combustão inferior a 50 MW, com 
emissões comunicadas à autoridade 
competente inferiores a 25 000 toneladas 
de equivalente dióxido de carbono, 
excluindo as emissões de dióxido de 
carbono, inevitáveis, provenientes de 
matérias-primas e as emissões da 
biomassa, em cada um dos 3 anos 
precedentes, e estejam sujeitas a medidas 
que permitirão uma contribuição 
equivalente para as reduções de emissões, 
caso o Estado-Membro em causa proceda 
de modo a satisfazer as seguintes 
condições:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

As receitas da venda em leilão permitem aos Estados-Membros investir em iniciativas 
favoráveis ao ambiente na União Europeia e na transferência de tecnologias, que visam 
atenuar as alterações climáticas nos países que não constam do Anexo I, e ajudar os países 
em desenvolvimento a adaptar-se às consequências negativas das alterações climáticas.

Alteração 719
Nicodim Bulzesc

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem excluir do 
regime comunitário instalações de 
combustão com uma potência térmica de 
combustão inferior a 25 MW, com 
emissões comunicadas à autoridade 
competente inferiores a 10 000 toneladas 
de equivalente dióxido de carbono, 
excluindo as emissões da biomassa, em 
cada um dos 3 anos precedentes, e que
estejam sujeitas a medidas que permitirão 

1. As instalações pertencentes a qualquer 
uma das actividades constantes da lista do 
Anexo I serão excluídas do regime 
comunitário instalações de combustão caso 
tenham uma potência térmica de 
combustão inferior a 50 MW, com 
emissões comunicadas à autoridade 
competente inferiores a 25 000 toneladas 
de equivalente dióxido de carbono, 
excluindo as emissões de dióxido de 
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uma contribuição equivalente para as 
reduções de emissões, caso o Estado-
Membro em causa proceda de modo a 
satisfazer as seguintes condições:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

In order to ensure a harmonised implementation of the Directive on Emissions Trading, 
exemptions foreseen under Article 27 for small combustion installations shall be mandatory 
and not optional, provided that all conditions laid down under Article 27 are fulfilled. It must 
also be clarified that any combustion installation can benefit from the provisions in Article 
27, regardless of the subheading or activity under which the combustion installation falls in 
Annex 1. Lastly, CO2 emissions from raw material are those CO2 emissions which are created 
during the production process out of the raw materials. 
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Alteração 720
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Holger Krahmer, Alojz Peterle, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 721
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

as emissões da biomassa, em qualquer ano 
civil;

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

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

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 722
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros excluirão do 
regime comunitário instalações 
correspondentes a qualquer actividade 
incluída no Anexo I que o solicite, com 
emissões comunicadas à autoridade 
competente inferiores a 25 000 toneladas 
de equivalente dióxido de carbono, 
excluindo as emissões de processo e da 
biomassa, em cada um dos 3 anos 
precedentes, e que estejam sujeitas a 
medidas que permitirão uma contribuição 
equivalente para as reduções de emissões, 
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Membro em causa proceda de modo a 
satisfazer as seguintes condições:

caso o Estado-Membro em causa proceda 
de modo a satisfazer as seguintes 
condições:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. es

Justificação

O conceito de "potência térmica nominal" seria difícil de homogeneizar. Quanto ao limiar de 
emissões de CO2, um estudo de Junho de 2007 (Ecofys) demonstrou que se poderia obter 
uma rentabilidade significativamente maior com um limiar de 25 000 toneladas de CO2 
equivalente ano. Esse estudo revela que 57% das instalações emitem menos de 25 000 
toneladas de CO2 e representam menos de 5% das emissões cobertas pela Directiva. As 
emissões de processo provenientes da matéria-prima são próprias do processo produtivo e 
não podem ser reduzidas.

Alteração 723
Martin Callanan, Stephen Hughes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Justificação

Um nível de 10 000 toneladas afectará algumas pequenas instalações e dará azo a encargos 
administrativos e financeiros desnecessários sem adicionar qualquer quantidade significativa 
à quantidade total de emissões visada.

Alteração 724
John Bowis, John Purvis

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

c) Confirmar que, se as emissões de uma 
dada instalação forem iguais ou superiores 
a 10 000 toneladas de equivalente dióxido 
de carbono, excluindo as emissões da 
biomassa, em qualquer ano civil ou se as 

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

medidas equivalentes já não estivem em 
vigor, a instalação será reintroduzida no 
sistema;

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

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

Or. en

Justificação

A Comissão reconhece, na sua avaliação de impacto, que, em termos de custos-benefícios, é 
eficaz permitir que as instalações que emitem menos de 25 000 toneladas de CO2 sejam 
excluídas do RCLE-UE. Os pequenos emissores deverão continuar a ser obrigados a 
empenhar-se na redução das suas emissões, o que pode igualmente ser alcançado através da 
aplicação de outros métodos menos complexos.

Alteração 725
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Alteração 726
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

a) Notificar a Comissão de cada uma 
dessas instalações, especificando as 

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

Não se justifica limitar a presente disposição às instalações de combustão. Pelo contrário, 
deve aplicar-se a qualquer instalação, independentemente do sector a que pertence ou da sua 
tipologia. Para além disso, a imposição de um limite de 25 quilotoneladas tornará o sistema 
mais eficaz, ao excluir um número significativo de instalações que ainda têm emissões 
reduzidas.

Alteração 727
Anne Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem excluir do 
regime comunitário instalações de 
combustão com uma potência térmica de 
combustão inferior a 25 MW, com 
emissões comunicadas à autoridade 

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

emissões comunicadas à autoridade 
competente inferiores a 25 000 toneladas 
de equivalente dióxido de carbono, 
excluindo as emissões da biomassa, em 
cada um dos 3 anos precedentes, e que 
estejam sujeitas a medidas que permitirão 
uma contribuição equivalente para as 
reduções de emissões, caso o Estado-
Membro em causa proceda de modo a 
satisfazer as seguintes condições:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. fr

Justificação

A avaliação de impacto da Comissão demonstra que permitir a instalação de infraestruturas 
que emitem menos de 25 000 toneladas fiquem fora da Directiva RCE é uma solução 
economicamente vantajosa.

Para que haja uma exigência, há que ter em conta as necessidades específicas de todos os 
emissores e adaptar as suas exigências ambientais em função das melhores opções 
económicas que os pequenos emissores são obrigados a fazer.
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Alteração 728
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. de
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Justificação

O limiar a partir do qual as pequenas instalações de combustão são excluídas deve aumentar 
de 10 000 para 25 000 toneladas de equivalente dióxido de carbono. Esta medida permite 
diminuir os encargos suportados pelos operadores das instalações e, simultaneamente, 
manter mais de 97% das emissões no sistema.  Além disso, é necessário concretizar as 
medidas que permitirão alcançar um nível equivalente de redução das emissões. Dado que 
estas instalações são excluídas devido ao seu impacto mínimo sobre a política de combate às 
alterações climáticas, as condições que lhes são impostas deverão ser fáceis de cumprir.

Alteração 729
Antonio De Blasio

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros podem excluir do 
regime comunitário instalações de 
combustão com uma potência térmica de 
combustão inferior a 25 MW, com 
emissões comunicadas à autoridade 
competente inferiores a 50 000 toneladas 
de equivalente dióxido de carbono, 
excluindo as emissões da biomassa, em 
cada um dos 3 anos precedentes, e que 
estejam sujeitas a medidas que permitirão 
uma contribuição equivalente para as 
reduções de emissões, caso o Estado-
Membro em causa proceda de modo a 
satisfazer as seguintes condições:

Or. hu

Alteração 730
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

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

1. A pedido das explorações interessadas,
os Estados-Membros excluem do regime 
comunitário, instalações de combustão com 
emissões comunicadas à autoridade 
competente inferiores a 25 000 toneladas 
de equivalente dióxido de carbono, 
excluindo as emissões da biomassa, em 
média durante o período 2008-2010, e que 
estejam sujeitas a medidas que permitirão 
uma contribuição equivalente para as 
reduções de emissões, caso o Estado-
Membro em causa proceda de modo a 
satisfazer as seguintes condições:

Or. fr

Justificação

Importa que o pedido de exclusão seja efectuado por opção do explorador elegível e não de 
forma unilateral pelo Estado-Membro. O limiar de 10 000 toneladas é demasiado baixo e irá 
conduzir um grande número de pequenos emissores a ter que suportar encargos 
administrativos sem efeito significativo sobre o volume total das emissões visadas. 
Conseguir-se-á uma melhor relação custo/eficácia com um limiar de 25 000 toneladas de 
CO2 por ano.

Alteração 731
Caroline Lucas

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros podem excluir do 
regime comunitário instalações de co-
geração com elevado nível de eficiência, 
conforme definido na Directiva 
2004/8/CE, com uma potência térmica de 
combustão inferior a 35 MW. Os Estados-
Membros podem igualmente excluir do 
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excluindo as emissões da biomassa, em 
cada um dos 3 anos precedentes, e que 
estejam sujeitas a medidas que permitirão 
uma contribuição equivalente para as 
reduções de emissões, caso o Estado-
Membro em causa proceda de modo a 
satisfazer as seguintes condições:

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

Or. en

Justificação

Uma instalação de co-geração de elevado nível de eficiência com uma potência térmica 
nominal de 35 MW gera a mesma quantidade de calor que uma caldeira industrial separada 
com uma capacidade inferior a 20 MW, que não se inclui no âmbito de aplicação do RCLE e 
está isenta da obrigação de medidas equivalentes. Os Estados-Membros deveriam ser 
autorizados a excluir tais instalações caso a sua integração no RCLE dissuadisse os 
operadores de investir em instalações de co-geração de elevado nível de eficiência, as quais 
permitiriam poupar emissões de CO2 globalmente em comparação com a produção de calor 
por uma caldeira separada.

Alteração 732
Antonio De Blasio

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 733
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 734
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 735
Urszula Krupa

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º Suprimido

Ajustamentos aplicáveis após a conclusão 
de um futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas
1. Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte, até 2020, em 
reduções obrigatórias das emissões de 
gases com efeito de estufa superiores aos 
níveis de redução mínimos acordados pelo 
Conselho Europeu, serão aplicáveis os 
n.ºs 2, 3 e 4.
2. A partir do ano seguinte ao da 
conclusão do acordo internacional 
referido no n.º 1, o factor linear deve ser 
aumentado de forma a que a quantidade 
de licenças de emissão da Comunidade 
em 2020 seja inferior à estabelecida ao 
abrigo do artigo 9.°, numa quantidade de 
licenças de emissão equivalente à redução 
geral de emissões de gases com efeito de 
estufa pela Comunidade abaixo de 20% a 
que o acordo internacional vincula a 
Comunidade, multiplicada pela quota-
parte das reduções gerais das emissões de 
gases com efeito de estufa em 2020 para 
as quais o regime comunitário contribui 
nos termos do artigo 9.° e do artigo 9.º-A.
3. Os operadores podem utilizar RCE, 
URE ou outros créditos aprovados ao 
abrigo do n.º 4 de países terceiros que 
concluíram o acordo internacional, até 
metade da redução verificada em 
conformidade com o n.º 2.
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4. A Comissão pode adoptar medidas a 
fim de prever a utilização de tipos de 
projectos realizados por operadores no 
âmbito do regime comunitário para além 
dos referidos nos n.°s 2 a 5 do artigo 11.° 
ou a utilização por esses operadores de 
outros mecanismos criados ao abrigo do 
acordo internacional, conforme 
adequado.
Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no [n.º 3 do artigo 
23.º]."

Or. pl

Justificação

No caso dos Estados-Membros para os quais os limiares de redução das emissões propostos 
atá aqui nos actos comunitários são altos demais ou podem constituir um obstáculo 
importante para o seu desenvolvimento económico, é inútil um novo aumento das exigências, 
também no quadro de acordos internacionais.

Alteração 736
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

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

Após a conclusão pela Comunidade de um 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte, até 2020, em 
reduções obrigatórias das emissões de 
gases com efeito de estufa superiores aos 
níveis de redução mínimos acordados pelo 
Conselho Europeu, a Comissão deverá 
apresentar uma proposta de alteração à 
presente directiva.
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2. A partir do ano seguinte ao da 
conclusão do acordo internacional 
referido no n.º 1, o factor linear deve ser 
aumentado de forma a que a quantidade 
de licenças de emissão da Comunidade 
em 2020 seja inferior à estabelecida ao 
abrigo do artigo 9.°, numa quantidade de 
licenças de emissão equivalente à redução 
geral de emissões de gases com efeito de 
estufa pela Comunidade abaixo de 20% a 
que o acordo internacional vincula a 
Comunidade, multiplicada pela quota-
parte das reduções gerais das emissões de 
gases com efeito de estufa em 2020 para 
as quais o regime comunitário contribui 
nos termos do artigo 9.° e do artigo 9.º-A.
3. Os operadores podem utilizar RCE, 
URE ou outros créditos aprovados ao 
abrigo do n.º 4 de países terceiros que 
concluíram o acordo internacional, até 
metade da redução verificada em 
conformidade com o n.º 2.
4. A Comissão pode adoptar medidas a 
fim de prever a utilização de tipos de 
projectos realizados por operadores no 
âmbito do regime comunitário para além 
dos referidos nos n.ºs 2 a 5 do artigo 11.º 
ou a utilização por esses operadores de 
outros mecanismos criados ao abrigo do 
acordo internacional, conforme 
adequado.
Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no [n.º 3 do artigo 23.º].

Or. en

Justificação

Preconiza-se firmemente um processo de negociação por co-decisão a fim de garantir uma 
participação adequada de todas as partes interessadas. Convém avaliar cuidadosamente se 
foi estabelecido ou não um objectivo mais estrito pelo acordo internacional na sequência das 
conclusões do Conselho Europeu de Março de 2007.  
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Além disso, é necessário voltar a debater com cautela o nível dos novos objectivos 
estabelecidos dentro e fora do âmbito do RCLE, bem como a questão da fuga de carbono.

Alteração 737
Péter Olajos

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

Texto da Comissão Alteração

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

Na ausência de um acordo internacional 
sobre as alterações climáticas que resulte, 
até 2020, em reduções obrigatórias das 
emissões de gases com efeito de estufa 
comparáveis aos níveis de redução 
mínimos acordados pelo Conselho 
Europeu, o factor linear deverá decrescer 
de forma a corresponder a um vasto 
objectivo de redução de 20%, até 2020, 
das emissões de gases com efeito de 
estufa, em comparação com os valores de 
1990, nos sectores cobertos pelo regime 
comunitário, o qual assume dois terços do 
esforço de redução das emissões 
necessário para atingir este objectivo. O 
nível de emissões verificado em 2005 
servirá de referência para este esforço.

2. A partir do ano seguinte ao da 
conclusão do acordo internacional 
referido no n.º 1, o factor linear deve ser 
aumentado de forma a que a quantidade 
de licenças de emissão da Comunidade 
em 2020 seja inferior à estabelecida ao 
abrigo do artigo 9.º, numa quantidade de 
licenças de emissão equivalente à redução 
geral de emissões de gases com efeito de 
estufa pela Comunidade abaixo de 20% a 
que o acordo internacional vincula a 
Comunidade, multiplicada pela quota-
parte das reduções gerais das emissões de 
gases com efeito de estufa em 2020 para 
as quais o regime comunitário contribui 
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nos termos do artigo 9.º e do artigo 9.º-A.
3. Os operadores podem utilizar RCE, 
URE ou outros créditos aprovados ao 
abrigo do n.º 4 de países terceiros que 
concluíram o acordo internacional, até 
metade da redução verificada em 
conformidade com o n.º 2.
4. A Comissão pode adoptar medidas a 
fim de prever a utilização de tipos de 
projectos realizados por operadores no 
âmbito do regime comunitário para além 
dos referidos nos n.ºs 2 a 5 do artigo 11.º 
ou a utilização por esses operadores de 
outros mecanismos criados ao abrigo do 
acordo internacional, conforme 
adequado.
Essas medidas, destinadas a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no [n.º 3 do artigo 23.º].

Or. en

Justificação

Se não for concluído um acordo internacional, o valor-limite fixado a nível da UE para o 
RCLE deverá ser coerente com o objectivo de 20% de redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, tendo como referência o ano de 1990.

Alteração 738
Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira

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

Texto da Comissão Alteração

1. Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte, até 2020, em 

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

emissões de gases com efeito de estufa 
comparáveis aos níveis de redução 
mínimos acordados pelo Conselho 
Europeu, o factor linear deverá decrescer 
de forma a corresponder a um vasto 
objectivo de redução de 20%, até 2020, 
das emissões de gases com efeito de 
estufa, em comparação com os valores de 
1990, nos sectores cobertos pelo regime 
comunitário, o qual assume dois terços do 
esforço de redução das emissões 
necessário para atingir este objectivo. O 
nível de emissões verificado em 2005 
servirá de referência para este esforço.

2. A partir do ano seguinte ao da 
conclusão do acordo internacional 
referido no n.º 1, o factor linear deve ser 
aumentado de forma a que a quantidade 
de licenças de emissão da Comunidade 
em 2020 seja inferior à estabelecida ao 
abrigo do artigo 9.°, numa quantidade de 
licenças de emissão equivalente à redução 
geral de emissões de gases com efeito de 
estufa pela Comunidade abaixo de 20% a 
que o acordo internacional vincula a 
Comunidade, multiplicada pela quota-
parte das reduções gerais das emissões de 
gases com efeito de estufa em 2020 para 
as quais o regime comunitário contribui 
nos termos do artigo 9.° e do artigo 9.º-A.
3. Os operadores podem utilizar RCE, 
URE ou outros créditos aprovados ao 
abrigo do n.º 4 de países terceiros que 
concluíram o acordo internacional, até 
metade da redução verificada em 
conformidade com o n.º 2.
4. A Comissão pode adoptar medidas a 
fim de prever a utilização de tipos de 
projectos realizados por operadores no 
âmbito do regime comunitário para além 
dos referidos nos n.ºs 2 a 5 do artigo 11.º 
ou a utilização por esses operadores de 
outros mecanismos criados ao abrigo do 
acordo internacional, conforme 
adequado.
Essas medidas, destinadas a alterar 
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elementos não essenciais da presente 
directiva, a fim de a completar, devem ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no [n.º 3 do artigo 23.º].

Or. en

Justificação

Se não for concluído um acordo internacional, o valor-limite fixado a nível da UE para o 
RCLE deverá ser coerente com o objectivo de 20% de redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, tendo como referência o ano de 1990.

Alteração 739
Anne Laperrouze

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte, até 2020, em 
reduções obrigatórias das emissões de 
gases com efeito de estufa superiores aos 
níveis de redução mínimos acordados pelo 
Conselho Europeu, a Comissão realizará 
um estudo exaustivo de impacto sobre as 
consequências económicas das 
modalidades de implementação dessas 
reduções bem como sobre as 
consequências das outras medidas 
contempladas no referido acordo 
internacional.
O estudo de impacto determinará 
igualmente se estão reunidas as seguintes 
condições:
– O acordo internacional obriga o 
conjunto dos países que têm ou podem vir 
a desenvolver uma produção nos sectores 
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abrangidos pela presente directiva;
– O acordo internacional:
– Impõe, aos países desenvolvidos 
referidos no Anexo I da presente 
directiva, restrições equivalentes às 
impostas na União Europeia;
– Exige, aos países em desenvolvimento, 
nomeadamente os mais avançados no 
plano económico, para os sectores 
referidos no Anexo I da presente 
directiva, uma contribuição adequada em 
função das suas responsabilidades 
próprias e das suas capacidades 
respectivas.
– Estes compromissos dos países 
desenvolvidos e essas contribuições dos 
países em desenvolvimento, 
nomeadamente dos mais desenvolvidos no 
plano económico, são:
– Medidas e verificadas segundo métodos 
internacionalmente reconhecidos,
– e comunicadas.

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

2. A partir do ano seguinte à entrada em 
vigor do acordo internacional referido no 
n.º 1, e face aos resultados do estudo de 
impacto previsto no mesmo número, 
nomeadamente se estão satisfeitas as três 
condições atrás referidas, a Comissão 
propõe um factor corrigido de forma a que 
a fracção da quantidade de licenças de 
emissão da Comunidade em 2020 em 
conformidade com os artigos 9 e 9-A 
contribua para a redução geral, para além 
de 20%, das emissões de gases com efeito 
de estufa pela Comunidade que esta se 
tenha comprometido realizar a título do
acordo internacional.

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



PE409.679v01-00 72/112 AM\735217PT.doc

PT

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

4. Em função dos resultados do estudo de 
impacto previsto no n.º 1, nomeadamente 
se as três condições referidas nesse 
mesmo número forem satisfeitas, a
Comissão pode adoptar medidas a fim de 
prever a utilização de tipos de projectos 
realizados por operadores no âmbito do 
regime comunitário para além dos referidos 
nos n.°s 2 a 5 do artigo 11.° ou a utilização 
por esses operadores de outros mecanismos 
criados ao abrigo do acordo internacional, 
conforme adequado.

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

Or. fr

Justificação

A conclusão de um acordo internacional irá criar novas obrigações para a UE e para as  
outras partes. É portanto essencial que seja realizado um estudo exaustivo de impacto para 
avaliar as modalidades de aplicação e apreciar as consequências de todo o tipo. Os critérios 
de êxito do acordo devem ser definidos. É igualmente necessário precisar no quadro 
comunitário as expectativas particulares relativas aos países emergentes uma vez que estes 
países não podem ser comparados a todos os outros países em desenvolvimento do ponto de 
vista dos esforços a desenvolver. 

Alteração 740
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

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

Texto da Comissão Alteração

1. Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte, até 2020, em 
reduções obrigatórias das emissões de 

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

gases com efeito de estufa superiores aos 
níveis de redução mínimos em 
conformidade com o artigo 9.º, serão 
aplicáveis os n.ºs 2, 3 e 4 do presente 
artigo.

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

2. A partir do ano seguinte ao da conclusão 
do acordo internacional referido no n.º 1, o 
factor linear deve ser aumentado de forma 
a que a quantidade de licenças de emissão 
da Comunidade em 2020 seja inferior à 
estabelecida ao abrigo do artigo 9.°, numa 
quantidade de licenças de emissão 
equivalente à redução geral de emissões de 
gases com efeito de estufa pela 
Comunidade abaixo de 40% a que o acordo 
internacional vincula a Comunidade, 
multiplicada pela quota-parte das reduções 
gerais das emissões de gases com efeito de 
estufa em 2020 para as quais o regime 
comunitário contribui nos termos do artigo 
9.° e do artigo 9.º-A.

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

3. Os operadores podem utilizar RCE ou 
outros créditos aprovados ao abrigo do n.º 
4 de países terceiros que concluíram o 
acordo internacional, até 10% da redução 
verificada em conformidade com o n.º 2.

Or. en

Alteração 741
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

1. Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte, até 2020, em 
reduções obrigatórias das emissões de 
gases com efeito de estufa superiores aos 

1. Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte, até 2020, para todos 
os Estados cujas actividades nos sectores 
contemplados nos anexos 1 e 3 são 
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níveis de redução mínimos acordados pelo 
Conselho Europeu, serão aplicáveis os n.ºs 
2, 3 e 4.

significativas, em reduções obrigatórias 
das emissões de gases com efeito de estufa 
superiores aos níveis de redução mínimos 
acordados pelo Conselho Europeu, e após 
a Comissão ter demonstrado que este 
acordo resultará, nesses outros Estados, 
em custos comparáveis de CO2 para os 
sectores referidos nos anexos 1 e 3, serão 
aplicáveis os n.ºs 2, 3 e 4.

Or. de

Justificação

As adaptações que resultam destes n.ºs não devem ocorrer automaticamente após a 
conclusão de um acordo internacional.  É preferível formular critérios que deverão ser 
respeitados para que essas adaptações possam ter lugar.  A exigência mínima deverá ser a 
existência de custos comparáveis em todos os Estados europeus para todos os sectores 
correspondentes enumerados no anexo 1.

Alteração 742
Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte, até 2020, em 
reduções obrigatórias das emissões de 
gases com efeito de estufa superiores aos 
níveis de redução mínimos acordados pelo 
Conselho Europeu, a Comissão realizará 
um estudo exaustivo de impacto sobre as 
consequências económicas das 
modalidades de implementação dessas
reduções bem como sobre as 
consequências das outras medidas 
contempladas no referido acordo 
internacional.
O estudo de impacto determinará 
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igualmente se estão reunidas as seguintes 
condições:
O acordo internacional obriga o conjunto 
dos países que têm, ou são susceptíveis de 
desenvolver, uma produção nos sectores 
abrangidos pela presente directiva.
– O acordo internacional:
– Impõe, para os países desenvolvidos 
referidos no Anexo I da presente 
directiva, restrições equivalentes às 
impostas na União Europeia;
– Exige, para os países em 
desenvolvimento, nomeadamente os mais 
avançados no plano económico, para os 
sectores referidos no Anexo I da presente 
directiva, uma contribuição adequada em 
função das suas responsabilidades 
próprias e das suas capacidades 
respectivas.
– Estes compromissos dos países 
desenvolvidos e essas contribuições dos 
países em desenvolvimento, 
nomeadamente dos mais desenvolvidos no 
plano económico são:
– Medidas e verificadas segundo métodos 
internacionalmente reconhecidos,
– e comunicadas.

Or. fr

Justificação

A conclusão de um acordo internacional não deixará de criar novas obrigações tanto para a 
UE como para as outras partes, num conjunto de pontos (alargamento e aumento dos 
objectivos de redução de emissões, abordagens sectoriais internacionais, transferências de 
tecnologia, modalidades de ajustamento, financiamento...). É portanto essencial a realização 
prévia de um estudo exaustivo de impacto para avaliar as modalidades de aplicação e 
apreciar as consequências de todo o tipo, tanto para a UE como para os Estados-Membros, 
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dos compromissos que a UE seria levada a assumir nesse quadro.

Alteração 743
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas que preencha os critérios 
mínimos enumerados no anexo I-A e 
resulte, até 2020, em reduções obrigatórias 
das emissões de gases com efeito de estufa 
superiores aos níveis de redução mínimos 
acordados pelo Conselho Europeu, serão 
aplicáveis os n.ºs 2, 3 e 4.

Or. en

Justificação

O anexo I-A define os critérios para um acordo internacional.

Alteração 744
Anja Weisgerber

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Após a conclusão pela Comunidade de 
um acordo internacional sobre alterações 
climáticas que preencha os critérios 
mínimos enumerados no anexo I-A e 
resulte, até 2020, em reduções obrigatórias 
das emissões de gases com efeito de estufa 
superiores aos níveis de redução mínimos 
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2, 3 e 4. acordados pelo Conselho Europeu, serão 
aplicáveis os n.ºs 2, 3 e 4.

Or. en

Justificação

O anexo I-A define os critérios para um acordo internacional.

Alteração 745
Bogusław Sonik

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O processo de assinatura e ratificação deve ser efectuado pela Comissão e por todos os 
Estados-Membros.

Alteração 746
Konrad Szymański

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

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

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

Or. en

Justificação

O processo de assinatura e ratificação deve ser efectuado pela Comissão e por todos os 
Estados-Membros.

Alteração 747
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Justificação

O objectivo de redução de 30% no âmbito de um acordo internacional é uma decisão política 
com consequências importantes e, por conseguinte, deve ser objecto de co-decisão e não 
submetido a um método baseado num mecanismo automático.

Alteração 748
Silvia-Adriana Ţicău, Adrian Severin, Marian-Jean Marinescu, Dragoş Florin David

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O objectivo de redução de 30% no âmbito de um acordo internacional é uma decisão política 
com consequências importantes e, por conseguinte, deve ser objecto de co-decisão e não 
submetido a um método baseado num mecanismo automático.
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Alteração 749
Françoise Grossetête

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A partir do ano seguinte à entrada em 
vigor do acordo internacional referido no 
n.º 1, e face aos resultados do estudo de 
impacto previsto no mesmo número, 
nomeadamente se as três condições atrás 
referidas estão satisfeitas, a Comissão 
proporá um factor corrigido de forma a 
que a fracção da quantidade de licenças de 
emissão da Comunidade em 2020, em 
conformidade com os artigos 9 e 9-A, 
contribua para a redução geral, para além 
de 20%, das emissões de gases com efeito 
de estufa pela Comunidade, que esta se 
tenha comprometido realizar a título do
acordo internacional.

Or. fr

Justificação

Alteração de coordenação

Alteração 750
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

2. A partir do ano seguinte ao da conclusão
do acordo internacional referido no n.º 1, o 

2. A partir do ano seguinte ao da entrada 
em vigor do acordo internacional referido 
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factor linear deve ser aumentado de 
forma a que a quantidade de licenças de 
emissão da Comunidade em 2020 seja 
inferior à estabelecida ao abrigo do artigo 
9.°, numa quantidade de licenças de 
emissão equivalente à redução geral de 
emissões de gases com efeito de estufa pela 
Comunidade abaixo de 20% a que o acordo 
internacional vincula a Comunidade, 
multiplicada pela quota-parte das 
reduções gerais das emissões de gases 
com efeito de estufa em 2020 para as 
quais o regime comunitário contribui nos 
termos do artigo 9.° e do artigo 9.º-A.

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

Or. en

Justificação

As reacções às conclusões das negociações sobre um acordo internacional não serão 
automáticas, mas sujeitas a avaliação e co-decisão entre o Parlamento e o Conselho.

Alteração 751
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Anja Weisgerber, Miroslav 
Ouzký, Christofer Fjellner, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A partir do ano seguinte ao da conclusão 
do acordo internacional referido no n.º 1, a 
Comissão, com base numa avaliação de 
impacto integral da eficiência em termos 
de custos dos meios para alcançar estas 
reduções, bem como dos impactos de 
outras medidas especificadas no acordo 
internacional, apresentará uma proposta 
legislativa ao Parlamento e ao Conselho 
sugerindo uma redução suplementar da 
quantidade de licenças de emissão da 
Comunidade em 2020, tendo em conta a 
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reduções gerais das emissões de gases 
com efeito de estufa em 2020 para as 
quais o regime comunitário contribui nos 
termos do artigo 9.° e do artigo 9.º-A.

redução geral de emissões de gases com 
efeito de estufa pela Comunidade abaixo 
de 20% a que o acordo internacional 
vincula a Comunidade.

Or. en

Justificação

As reacções às conclusões das negociações sobre um acordo internacional não serão 
automáticas, mas sujeitas a avaliação e co-decisão entre o Parlamento e o Conselho.

Alteração 752
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As reacções às conclusões das negociações sobre um acordo internacional não serão 
automáticas, mas sujeitas a avaliação e co-decisão entre o Parlamento e o Conselho.
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Alteração 753
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A partir do ano seguinte ao da conclusão 
do acordo internacional referido no n.º 1, o 
factor linear deve ser ajustado de forma a 
ter em conta o conteúdo do acordo 
internacional e os resultados dos Estados-
Membros no âmbito do Protocolo de 
Quioto, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 251.º do 
Tratado.

Or. en

Justificação

É necessária uma maior clareza quanto aos cenários de 20% ou 30% após a aprovação do 
novo acordo internacional, em que se tem em linha de conta o desfasamento dos êxitos 
alcançados no âmbito do Protocolo de Quioto pelos Estados-Membros. Esse ajustamento 
deverá ser efectuado por via do processo de co-decisão.

Alteração 754
Bogusław Sonik

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

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

2. A partir do ano seguinte ao da conclusão 
do acordo internacional referido no n.º 1, o 
factor linear deve ser ajustado de forma a 
ter em conta o conteúdo do acordo 
internacional e os resultados dos Estados-
Membros no âmbito do Protocolo de 
Quioto, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 251.º do 
Tratado.

Or. en

Justificação

É necessária uma maior clareza quanto aos cenários de 20% ou 30% após a aprovação do 
novo acordo internacional, em que se tem em linha de conta o desfasamento dos êxitos 
alcançados no âmbito do Protocolo de Quioto pelos Estados-Membros. Esse ajustamento 
deverá ser efectuado por via do processo de co-decisão.

Alteração 755
Linda McAvan, Riitta Myller

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

Texto da Comissão Alteração

2. A partir do ano seguinte ao da conclusão 
do acordo internacional referido no n.º 1, o 
factor linear deve ser aumentado de forma 
a que a quantidade de licenças de emissão 
da Comunidade em 2020 seja inferior à 
estabelecida ao abrigo do artigo 9.°, numa 
quantidade de licenças de emissão 

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

equivalente à redução geral de emissões de 
gases com efeito de estufa pela 
Comunidade de 30%, ou mais, caso o 
acordo internacional vincule a 
Comunidade a alcançar essa redução, 
multiplicada pela quota-parte das reduções 
gerais das emissões de gases com efeito de 
estufa em 2020 para as quais o regime 
comunitário contribui nos termos do artigo 
9.° e do artigo 9.º-A.

Or. en

Justificação

A presente alteração torna claro que o objectivo de 20% será aumentado para 30%, no 
mínimo, caso seja concluído um acordo internacional.

Alteração 756
Caroline Lucas

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A partir do ano seguinte ao da conclusão 
do acordo internacional referido no n.º 1, o 
factor linear deve ser aumentado de forma 
a que a quantidade de licenças de emissão 
da Comunidade em 2020 seja inferior à 
estabelecida ao abrigo do artigo 9.°, numa 
quantidade de licenças de emissão 
equivalente à redução geral de emissões de 
gases com efeito de estufa pela 
Comunidade abaixo de 30% a que o acordo 
internacional vincula a Comunidade, 
multiplicada pela quota-parte das reduções 
gerais das emissões de gases com efeito de 
estufa em 2020 para as quais o regime 
comunitário contribui nos termos do artigo 
9.° e do artigo 9.º-A.
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Or. en

Justificação

O cenário apresentado pelo 4° relatório de avaliação do Painel Intergovernamental para as 
Alterações Climáticas (IPCC), segundo o qual existe uma probabilidade de 50% de o 
aquecimento global se limitar a uma temperatura inferior a 2ºC, parte do princípio de que os 
países industrializados conseguirão alcançar, até 2020, uma redução das suas emissões 
nacionais de 25 a 40%, em comparação com os valores de 1990, e também de que haverá um 
desvio significativo do modelo empresarial habitual por parte dos países que não figuram no 
Anexo I.  Quanto mais morosas forem as reduções, mais caras se tornarão. Por este motivo, a 
UE deveria assumir um objectivo de 30% de reduções como ponto de partida para as 
medidas nacionais.

Alteração 757
Horst Schnellhardt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

Quanto mais tarde ocorrer o aumento do factor anual de redução, mais íngreme será a curva 
de redução obrigatória e maior será o impacto da redução do volume de licenças nos preços 
das mesmas. Afim de evitar que o impacto daí resultante sobre a economia não seja 
desproporcional, é conveniente estabelecer uma data em que o acordo deverá, o mais tardar, 
entrar em vigor.

Alteração 758
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Anja 
Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Holger Krahmer, Christofer Fjellner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Um acordo internacional apenas prevenirá a fuga de carbono caso cumpra determinados 
critérios, os quais colocam em pé de igualdade os sectores concorrentes.
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Alteração 759
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Um acordo internacional apenas prevenirá a fuga de carbono caso cumpra determinados 
critérios, os quais colocam em pé de igualdade os sectores concorrentes.

Alteração 760
Françoise Grossetête

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

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

Alteração de coordenação.

Alteração 761
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Para além de quaisquer quotas de RCE 
e URE não utilizadas provenientes do 
regime comunitário e concedidas aos 
operadores pelos Estados-Membros para 
o período de 2008 a 2012, os operadores 
podem utilizar RCE, URE ou outros 
créditos aprovados ao abrigo do n.º 4 de 
países terceiros que concluíram o acordo 
internacional, até 70% da redução da 
quantidade de licenças a serem atribuídas 
tal como previsto no n.º 2 e no artigo 9.º.

Or. en

Justificação

A realização dos ambiciosos objectivos de redução das emissões no âmbito do sector de 
comércio de emissões da UE, através de uma utilização mínima de IC/MDL, provoca um 
aumento extremo de CO2 e dos preços da electricidade. Um volume significativo de MDL 
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constitui um requisito para atenuar o aumento dos preços. É necessário conseguir 70% do 
objective total de reduções em comparação com 1990. Para dar continuidade ao seu 
desenvolvimento bem sucedido, o sector MDL necessita de um sinal claro de que os volumes 
de MDL/IC continuarão a ser significativos mesmo após 2012. Caso contrário, a protecção 
internacional do ambiente enfrentará um grave revés. 

Alteração 762
Marie-Noëlle Lienemann

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os operadores podem utilizar apenas
RCE certificadas como “padrão de ouro” 
e créditos de compensação nacionais
aprovados ao abrigo do artigo 24-A ou 
outros créditos aprovados ao abrigo do n.º 
4 de países terceiros que concluíram o 
acordo internacional, até metade da 
redução verificada em conformidade com o 
n.º 2.

Or. en

Justificação

Os créditos de compensação nacionais devem ser utilizados no RCLE a fim de estimular a 
redução das emissões no âmbito desse regime. Os operadores competentes seleccionam os 
créditos de compensação mais económicos (MDL ou compensação nacional) que têm o 
mesmo grau de concordância.

Alteração 763
Caroline Lucas

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

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

3. Os operadores podem utilizar RCE, 
URE ou outros créditos de projectos de 
energia renovável e de eficiência da 
procura, excluindo os créditos de grandes 
projectos hidroeléctricos, aprovados ao 
abrigo do n.º 4 de países terceiros que 
concluíram o acordo internacional, até 
metade da redução para além do esforço 
total de 30% de redução da Comunidade 
verificada em conformidade com o n.º 2.

Or. en

Justificação

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

Alteração 764
Marie-Noëlle Lienemann

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os operadores podem utilizar apenas
RCE certificadas como “padrão de ouro”
aprovadas ao abrigo do n.º 4 de países 
terceiros que concluíram o acordo 
internacional, até metade da redução 
verificada em conformidade com o n.º 2.

Or. en

Justificação

Os operadores podem utilizar apenas RCE, URE ou outros créditos certificados como 
“padrão de ouro” aprovados ao abrigo do n.º 4 de países terceiros que concluíram o acordo 
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internacional, até metade da redução verificada em conformidade com o presente número.

Alteração 765
Evangelia Tzampazi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. el

Justificação

Limitando a utilização das unidades exteriores MDL e URE às que têm certificação do tipo 
"gold standard" assegura-se que só serão utilizadas unidades de boa qualidade que 
contribuem para uma real redução suplementar das emissões e são favoráveis ao 
desenvolvimento sustentável.

Alteração 766
Johannes Blokland

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os operadores podem utilizar apenas
RCE certificadas como “padrão de ouro”
aprovadas ao abrigo do n.º 4 de países 
terceiros que concluíram o acordo 
internacional, até metade da redução 
verificada em conformidade com o n.º 2
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Or. en

Justificação

Autorizar unicamente créditos MDL de elevada qualidade. “Padrão de outro” oferece uma 
definição precisa de adicionalidade e de desenvolvimento sustentável. Graças a este conceito, 
apenas as reduções de emissões que não teriam ainda sido alcançadas e os projectos que 
oferecem claramente benefícios em matéria de desenvolvimento sustentável às comunidades 
locais beneficiam de certificação.

Alteração 767
Marie-Noëlle Lienemann

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Na medida em que os níveis de 
utilização apenas das RCE certificadas 
como “padrão de ouro” permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar 
apenas RCE certificadas como “padrão de 
ouro” de projectos estabelecidos antes de 
2013 emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão válidas a partir de 2013. A 
quantidade de licenças emitidas não 
poderá exceder 50% dos referidos créditos 
exteriores que não foram utilizados na 
sua totalidade.

Or. en

Justificação

Desta forma é possível garantir que apenas os créditos RCE certificados como “padrão de 
ouro” poderão ser transferidos da fase II para a fase III.
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Alteração 768
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 21
Directiva 2003/87/CE
Artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A Comissão pode apresentar propostas 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho a 
fim de prever a utilização de tipos de 
projectos realizados por operadores no 
âmbito do regime comunitário para além 
dos referidos nos n.ºs 2 a 5 do artigo 11.º 
ou a utilização por esses operadores de 
outros mecanismos criados ao abrigo do 
acordo internacional, conforme adequado.

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

Or. en

Justificação

As decisões de autorização para utilizar outros tipos de créditos de compensação devem ser 
tomadas no quadro do processo de co-decisão. 

Alteração 769
Anders Wijkman

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 21
Directiva 2003/87/CE
Artigo 28 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os operadores poderão utilizar créditos, 
até 6% das suas emissões anuais 
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verificadas, procedentes de actividades 
sustentáveis para reduzir a desflorestação 
e aumentar a florestação e reflorestação 
nos países em desenvolvimento, no âmbito 
de um futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas.  Estes créditos 
deverão preencher todos os requisitos 
aprovados no âmbito do futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas 
e as subsequentes decisões dele 
decorrentes.

Or. en

(Referência cruzada à alteração 37 ao PR/727283)

Justificação

Allowing operators of installations to use forest-based carbon credits under the conditions 
agreed under a future agreement on climate change is essential to allow developing countries 
to engage in meaningful climate change mitigation efforts and therefore ensure a successful 
conclusion of a post-Kyoto international agreement on climate change.  Forest-based carbon 
credits will also provide limited, but vital, flexibility to European industries during their 
transition to a low carbon economy.  The imposition of a percentage cap will ensure that any 
methodological and flooding risks are avoided.

Alteração 770
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 21
Directiva 2003/87/CE
Artigo 28 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As instalações poderão utilizar créditos, 
até 5% das suas emissões anuais 
verificadas, procedentes de actividades 
sustentáveis para reduzir a desflorestação 
e aumentar a florestação e reflorestação 
nos países em desenvolvimento, no âmbito 
de um futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas, após o 
estabelecimento de disposições adequadas 
em matéria de responsabilidade, de 
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actualização e de permanência, e que 
sejam aceitáveis, no mínimo, em qualquer 
regime federal dos EUA de comércio de 
direitos de emissão.

Or. en

(Referência cruzada à alteração 37 ao PR/727283)

Justificação

Velar pelar aplicação das regras.

Alteração 771
Riitta Myller

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 21
Directiva 2003/87/CE
Artigo 28 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As instalações poderão utilizar créditos, 
até uma percentagem das suas emissões 
anuais verificadas, procedentes de 
actividades sustentáveis para reduzir a 
desflorestação e aumentar a florestação e 
reflorestação nos países em 
desenvolvimento, desde que seja 
concluído um futuro acordo internacional 
sobre alterações climáticas e sejam 
estabelecidas disposições adequadas em 
matéria de responsabilidade, de 
actualização e de permanência.

Or. en
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Alteração 772
Dan Jørgensen

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 21
Directiva 2003/87/CE
Artigo 28 - n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Após a conclusão pela Comunidade 
de um acordo internacional geral sobre 
alterações climáticas até final de 2010, 
todas as licenças serão submetidas a 
leilão e os artigos 10-A e 10-B não serão 
aplicáveis.

Or. en

Justificação

Caso seja concluído um acordo internacional geral sobre alterações climáticas, o risco de 
fuga de carbono inerente à venda em leilão de licenças de emissão será reduzido. Por 
conseguinte, a venda integral em leilão deverá tornar-se o único método de atribuição uma 
vez concluído esse acordo.

Alteração 773
Johannes Blokland

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 21
Directiva 2003/87/CE
Artigo 28 - n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Após a conclusão pela Comunidade 
de um acordo internacional generalizado 
sobre alterações climáticas que resulte em 
reduções obrigatórias das emissões de 
gases, todas as licenças serão submetidas 
a leilão e os artigos 10-A e 10-B não serão 
aplicáveis.
Caso não seja concluído um acordo 
internacional geral sobre alterações 
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climáticas, todas as licenças serão 
submetidas a leilão, excepto no caso dos 
sectores que tenham sido identificados 
como expostos a riscos significativos de 
fuga de carbono.

Or. en

Justificação

Na ausência de um acordo internacional, as licenças poderão ser submetidas à venda em 
leilão em todos os sectores, excepto naqueles especificamente identificados, com base nos 
critérios da Comissão, como estando expostos ao risco de fuga de carbono.

Alteração 774
Anders Wijkman

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 21
Directiva 2003/87/CE
Artigo 28 - n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Após a conclusão pela Comunidade 
de um acordo internacional generalizado 
sobre alterações climáticas, todas as 
licenças serão submetidas a leilão e os 
artigos 10-A e 10-B não serão aplicáveis.

Or. en

Justificação

Caso seja concluído um acordo internacional geral sobre alterações climáticas, o risco de 
fuga de carbono inerente à venda em leilão de licenças de emissão será reduzido. Por 
conseguinte, a venda integral em leilão deverá tornar-se o único método de atribuição uma 
vez concluído esse acordo.
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Alteração 775
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

(21-A) É inserido o seguinte artigo 28.º-A:

"Artigo 28.º-A

Agrupamento

1. Os Estados Membros podem permitir 
que os operadores de instalações que 
realizam uma das actividades 
enumeradas no Anexo I constituam um 
agrupamento de instalações que 
desenvolvem a mesma actividade 
durante o período a que se refere o nº 1 
do artigo 11º e/ou durante o primeiro 
período de cinco anos referido no artigo 
9.º, nos termos dos n.ºs 2 a 6 do presente 
artigo.
2. Os operadores que realizam uma das 
actividades enumeradas no Anexo I e 
que pretendam constituir um 
agrupamento devem apresentar um 
pedido à autoridade competente, dando 
indicações pormenorizadas sobre as 
instalações e o período durante o qual se 
pretendem agrupar e apresentar provas 
de que o administrador tem condições 
para cumprir as obrigações referidas 
nos nºs 3 e 4.
3. Os operadores que pretendem 
constituir um agrupamento devem 
nomear um administrador:
a) O qual beneficiará da quantidade 
total de quotas dos operadores calculada 
por instalação [...];
b) O qual será responsável pela 
restituição das licenças correspondentes 
ao total de emissões das instalações 
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incluídas no agrupamento […]; e
c) Ao qual não seja permitido efectuar 
novas transferências no caso de o 
relatório apresentado por um operador 
não ter sido considerado satisfatório em 
conformidade com o segundo parágrafo 
do artigo 15.º.
4. O administrador fica sujeito às 
sanções aplicáveis no caso de 
incumprimento dos requisitos de 
devolução de licenças de emissão 
suficientes para cobrir a totalidade das 
emissões das instalações do 
agrupamento, mediante derrogação dos 
n.ºs 2, 3 e 4 do artigo 16.º.
5. Um Estado-Membro que pretenda 
permitir a constituição de um ou mais 
agrupamentos deve apresentar à 
Comissão o pedido a que se refere o nº 2.  
Sem prejuízo do Tratado, a Comissão 
pode, no prazo de três meses a contar da 
data de recepção, rejeitar um pedido que 
não preencha os requisitos da presente 
directiva. Essa decisão deve ser 
devidamente fundamentada. Em caso de 
rejeição, o Estado-Membro só pode 
autorizar a constituição do agrupamento 
se as alterações propostas forem aceites 
pela Comissão.
6. Caso um administrador não cumpra 
as sanções referidas no n.º 4, cada um 
dos operadores de uma instalação 
integrada no agrupamento será 
responsável nos termos do n.º 3 do artigo 
12.º e do artigo 16.º pelas emissões da 
sua própria instalação.”

Or. en

Justificação

A nova directiva suprime a possibilidade de agrupamento (anterior artigo 28.º). O 
agrupamento constitui uma parte essencial, não devendo, por conseguinte, ser suprimido, 
mas sim preservado na directiva.
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Alteração 776
Dorette Corbey

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

Texto da Comissão Alteração

(21-A) É inserido o seguinte artigo 28.º-A:

"Artigo 28.º-A

Medidas voluntárias

1. Os operadores deverão ser encorajados 
a investir, a título voluntário, em acções 
sustentáveis destinadas a reduzir a 
desflorestação, inverter a degradação dos 
solos ou das florestas e a aumentar a 
florestação e reflorestação nos países em 
desenvolvimento.
2. As disposições adequadas em matéria 
de responsabilidade, de actualização e de 
permanência serão estabelecidas pela 
Comissão tendo em conta os progressos 
alcançados no contexto da CQNUAC.
3. Os operadores poderão obter créditos 
através de:
a) projectos de arborização e de 
reflorestação certificados pela Comissão 
Executiva do MDL e as verificadas no 
âmbito do procedimento do Comité 
Conjunto de Controlo da Implementação;
b) actividades de florestação em países 
desenvolvidos com os quais tenha sido 
celebrado um acordo em conformidade 
com o n.º 5 do artigo 11.º-A; e
c) quaisquer projectos verificados que 
reduzam as emissões nacionais da 
desflorestação ou projectos que visem 
inverter a degradação dos solos ou das 
florestas nos países em desenvolvimento, 
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em conformidade com o acordo 
internacional referido no artigo 28.º.
4. Os operadores que tiverem investido 
nas referidas acções a título voluntário 
não poderão utilizar os créditos 
acumulados para compensar as suas 
emissões. Contudo, nos casos em que o 
preço de CO2 for igual ou superior a 50 
euros por tonelada, os operadores 
poderão utilizar créditos até uma 
percentagem do total das suas emissões 
anuais verificadas.

Or. en

Justificação

Deforestation is responsible for 1/5 of total carbon emissions. Com base no plano de acção 
de Bali, os debates da CQNUAC têm como tema os incentivos baseados no mercado e nos 
créditos a fim de evitar a desflorestação. As empresas podem investir a título voluntário em 
medidas para a redução das emissões, o que constitui a sua tarefa mais importante no âmbito 
do RCLE. Para encorajar as empresas a agir dessa forma, será criado um incentivo que se 
traduz por autorizar os operadores a utilizar créditos acumulados como forma de 
compensação de uma percentagem das suas emissões a partir do momento em que o preço de 
CO2 exceda os 50 euros por tonelada.

Alteração 777
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

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

Utilização de créditos de actividades 
florestais

Não obstante o disposto nos artigos 11.º-A 
e 28.º, os Estados-Membros autorizarão 
os operadores das instalações a utilizar 
créditos, até 6% das emissões anuais 
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verificadas nas suas instalações, entre:
a) projectos de arborização e de 
reflorestação certificados pela Comissão 
Executiva do MDL e as verificadas no 
âmbito do procedimento do Comité 
Conjunto de Controlo da Implementação;
b) actividades de florestação em países
desenvolvidos com os quais tenha sido 
celebrado um acordo em conformidade 
com o n.º 5 do artigo 11.º-A; e
c) quaisquer actividades de florestação em 
países em desenvolvimento, em 
conformidade com o acordo internacional 
referido no artigo 28.º.

Or. en

Justificação

The proposed amendment would include forest-based carbon credits in the EU Emission 
Allowance Trading System as of 2013, when a new (“post Kyoto”) international agreement 
on climate change may be reached. This will both send a significant signal to developing 
countries to engage to meaningful climate change mitigation efforts and provide some limited 
flexibility to European industry. The proposed amendment ensures that any forest-based 
carbon credits allowed in the EU ETS are in strict compliance with the requirements of the 
Kyoto Protocol and future bilateral and international agreements.  The imposition of a 
percentage cap will also ensure that any methodological and flooding risks are avoided.

Alteração 778
Lambert van Nistelrooij

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

Texto da Comissão Alteração

(21-A) É inserido o seguinte artigo 28.º-B:

“Artigo 28.º-B

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 779
Šarūnas Birutis, Justas Vincas Paleckis

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

Texto da Comissão Alteração

(21-A) É inserido o seguinte artigo 28.º-A:
"Artigo 28.º-A
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Derrogação
A partir de 1 de Janeiro de 2013, para 
além das disposições previstas no artigo 
10-A, na sequência do desmantelamento 
da central nuclear de Ignalina, em 
conformidade com o Protocolo 4 do 
Tratado de Adesão, a Lituânia beneficiará 
de um número adicional de licenças 
anuais de emissão não transferíveis para 
as centrais eléctricas movidas a 
combustíveis fósseis. Este número será 
calculado com base na diferença entre as 
emissões de gases com efeito de estufa 
emitidas pelo sector da electricidade da 
Lituânia após o encerramento da central 
nuclear de Ignalina e a quantidade média 
de emissões de gases com efeito de estufa 
emitida no sector de produção de energia 
eléctrica no período de 2005 a 2009.
A Comissão deverá rever a presente 
derrogação em 2018, tendo em conta a 
situação no sector da energia eléctrica da 
Lituânia.”

Or. en

Alteração 780
Dorette Corbey

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º - ponto 21-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

21-A. O artigo 30.º passa a ter a seguinte
redacção:

"Artigo 30.º
Revisão e evolução futura

[…]
2. Com base na experiência da aplicação 
da presente Directiva […] e à luz dos 
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desenvolvimentos no contexto 
internacional, a Comissão redige um 
relatório sobre a respectiva aplicação, 
tendo em conta:
a) o facto de outros sectores e actividades 
relevantes deverem ser abrangidos pelo 
regime comunitário;
b) a futura harmonização das definições, 
dos encargos e das sanções;
c) o limiar de exclusão do regime 
comunitário das instalações de pequena 
dimensão, nos casos em que já vigorem 
disposições equivalentes;
d) quaisquer medidas necessárias para 
impedir as situações de abuso de mercado 
e de especulação perniciosa.
[…]
A Comissão apresenta este relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 
30 de Junho de 2015 […].
[...]
3-A. A Comissão apresenta, o mais 
rapidamente possível, propostas 
legislativas destinadas a incorporar o 
sector dos transportes marítimos no 
regime comunitário até 2013.
3-B. A Comissão apresenta, até 2013, 
propostas adequadas que especifiquem 
uma data para a incorporação do 
transporte rodoviário de mercadorias, do 
sector mineiro e dos resíduos no regime 
comunitário, com base numa avaliação 
exaustiva dos custos, dos benefícios e da 
exequibilidade das opções que presidem a 
essa inclusão."

Or. en

Justificação

O transporte marítimo deveria ser incluído no RCLE e a Comissão deveria avaliar se o 
transporte rodoviário de mercadorias, o sector mineiro e dos resíduos deveriam igualmente 
ser incorporados no regime comunitário ou não.
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Alteração 781
Bogusław Sonik

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 21-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(21-A) No artigo 30.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redacção:

“2. Com base na experiência da 
aplicação da presente Directiva e nos 
progressos obtidos na monitorização das 
emissões de gases com efeito de estufa, e 
à luz dos desenvolvimentos no contexto 
internacional, a Comissão redigirá um 
relatório de análise exaustivo sobre a 
aplicação da presente directiva, tendo 
em conta, nomeadamente:
a) A forma e a conveniência da alteração 
do Anexo I a fim de incluir outros 
sectores relevantes, nomeadamente os 
sectores da indústria química e do 
alumínio [...], bem como actividades e 
emissões de gases com efeito de estufa 
enumeradas no Anexo II, com vista a 
aumentar a eficiência económica do 
regime;
a-A) As flutuações de preços das licenças 
de emissão;
b) A relação entre o comércio de licenças 
de emissão a nível comunitário e o 
comércio de emissões internacional que 
teve início em 2008;
[...]
[...]
e) A relação entre o comércio de licenças 
de emissão e outras políticas e medidas, 
incluindo a adaptação às alterações 
climáticas, aplicadas aos níveis nacional 
e comunitário, incluindo os instrumentos 
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fiscais com os mesmos objectivos;
[...]
g) O nível de multas por emissões 
excedentárias, tendo em consideração, 
nomeadamente, a inflação;
h) O funcionamento do Mercado das 
licenças, em especial no que se refere à
fuga de carbono, bem como quaisquer
outras possíveis perturbações do 
mercado;
[...]
j) O agrupamento;
k) A viabilidade de desenvolvimento de 
parâmetros de referência válidos a nível 
comunitário, enquanto base para a 
atribuição de direitos de emissão, tendo 
em conta as melhores técnicas 
disponíveis e uma análise de 
custo/benefício.
l) O impacto dos mecanismos baseados 
em actividades de projecto nos países em 
que essas actividades são levadas a cabo,
designadamente nos seus objectivos de 
desenvolvimento, se foram aprovadas 
actividades de projecto IC e MDL de 
produção de energia hidroeléctrica, cuja 
capacidade de geração exceda os 500 
MW, que tenham impacto ambiental ou 
social negativo, bem como a utilização 
futura das RCE ou URE, resultantes de 
tais actividades de projecto de produção 
de energia hidroeléctrica, no regime 
comunitário;
m) O apoio aos esforços com vista ao 
reforço de capacidade dos países em 
desenvolvimento e dos países com 
economias em transição;
n) As modalidades e procedimentos para 
a aprovação por parte dos Estados-
Membros de actividades de projecto 
nacionais e para a concessão de licenças 
de emissão relativamente às reduções ou 
limitações de emissões resultantes dessas 
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actividades a partir de 2008;
o) As disposições técnicas relativas à 
natureza temporária dos créditos e ao 
limite de 1% para a elegibilidade das 
actividades de projecto respeitantes ao 
uso dos solos, à reafectação dos solos e à 
silvicultura, conforme estabelecido na 
Decisão 17/CP.7, e as disposições 
relativas aos resultados da avaliação dos 
riscos potenciais associados à utilização 
de organismos geneticamente 
modificados e de espécies estranhas, 
potencialmente invasoras pelas 
actividades de projecto na área da 
florestação e reflorestação, a fim de 
autorizar os operadores a utilizarem as 
RCE e as URE resultantes das 
actividades de projecto respeitantes ao 
uso dos solos, à reafectação dos solos e à 
silvicultura, no âmbito do regime 
comunitário, a partir de 2008, de acordo 
com as decisões adoptadas por força da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as alterações climáticas ou do 
Protocolo de Quioto.
A Comissão deve apresentar o referido 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 30 de Junho de 2015, 
acompanhado de propostas, se assim o 
entender. O relatório deverá ser 
preparado e apresentado juntamente com 
um relatório sobre a aplicação da Decisão 
2008/xxxx.”

Or. en

Alteração 782
Konrad Szymański

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - ponto 21-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 30 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

(21-A) No artigo 30.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redacção:

“2. Com base na experiência da 
aplicação da presente Directiva e nos 
progressos obtidos na monitorização das 
emissões de gases com efeito de estufa, e 
à luz dos desenvolvimentos no contexto 
internacional, a Comissão redigirá um 
relatório de análise exaustivo sobre a 
aplicação da presente directiva, tendo 
em conta, nomeadamente:
a) A forma e a conveniência da alteração 
do Anexo I a fim de incluir outros 
sectores relevantes, nomeadamente os 
sectores da indústria química e do 
alumínio [...], bem como actividades e 
emissões de gases com efeito de estufa 
enumeradas no Anexo II, com vista a 
aumentar a eficiência económica do 
regime;
a-A) As flutuações de preços das licenças 
de emissão;
b) A relação entre o comércio de licenças 
de emissão a nível comunitário e o 
comércio de emissões internacional que 
teve início em 2008;
[...]
[...]
e) A relação entre o comércio de licenças 
de emissão e outras políticas e medidas, 
incluindo a adaptação às alterações 
climáticas, aplicadas aos níveis nacional 
e comunitário, incluindo os instrumentos 
fiscais com os mesmos objectivos;
[...]
g) O nível de multas por emissões 
excedentárias, tendo em consideração, 
nomeadamente, a inflação;
h) O funcionamento do Mercado das 
licenças, em especial no que se refere à
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fuga de carbono, bem como quaisquer
outras possíveis perturbações do 
mercado;
[...]
j) O agrupamento;
k) A viabilidade de desenvolvimento de 
parâmetros de referência válidos a nível 
comunitário, enquanto base para a 
atribuição de direitos de emissão, tendo 
em conta as melhores técnicas 
disponíveis e uma análise de 
custo/benefício.
l) O impacto dos mecanismos baseados 
em actividades de projecto nos países em 
que essas actividades são levadas a cabo, 
designadamente nos seus objectivos de 
desenvolvimento, se foram aprovadas 
actividades de projecto IC e MDL de 
produção de energia hidroeléctrica, cuja 
capacidade de geração exceda os 500 
MW, que tenham impacto ambiental ou 
social negativo, bem como a utilização 
futura das RCE ou URE, resultantes de 
tais actividades de projecto de produção 
de energia hidroeléctrica, no regime 
comunitário;
m) O apoio aos esforços com vista ao 
reforço de capacidade dos países em 
desenvolvimento e dos países com 
economias em transição;
n) As modalidades e procedimentos para 
a aprovação por parte dos Estados-
Membros de actividades de projecto 
nacionais e para a concessão de licenças 
de emissão relativamente às reduções ou 
limitações de emissões resultantes dessas 
actividades a partir de 2008;
o) As disposições técnicas relativas à 
natureza temporária dos créditos e ao 
limite de 1% para a elegibilidade das 
actividades de projecto respeitantes ao 
uso dos solos, à reafectação dos solos e à 
silvicultura, conforme estabelecido na 
Decisão 17/CP.7, e as disposições 
relativas aos resultados da avaliação dos 
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riscos potenciais associados à utilização 
de organismos geneticamente 
modificados e de espécies estranhas, 
potencialmente invasoras pelas 
actividades de projecto na área da 
florestação e reflorestação, a fim de 
autorizar os operadores a utilizarem as 
RCE e as URE resultantes das 
actividades de projecto respeitantes ao 
uso dos solos, à reafectação dos solos e à 
silvicultura, no âmbito do regime 
comunitário, a partir de 2008, de acordo 
com as decisões adoptadas por força da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as alterações climáticas ou do 
Protocolo de Quioto.
A Comissão deve apresentar o referido 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 30 de Junho de 2015, 
acompanhado de propostas, se assim o 
entender. O relatório deverá ser 
preparado e apresentado juntamente com 
um relatório sobre a aplicação da Decisão 
2008/xxxx.”

Or. en

Justificação

O pacote "clima e energia" é um instrumento político bastante complexo e sofisticado, cujo 
funcionamento deve ser exaustivamente revisto em 2015.
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