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Alteração 824
Martin Callanan

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Conselho Europeu assumiu um 
compromisso firme de redução, até 2020, 
das emissões gerais de gases com efeito de 
estufa da Comunidade de pelo menos 20% 
em relação aos níveis de 1990 e de 30% se 
os outros países desenvolvidos se 
comprometerem a garantir reduções de 
emissões comparáveis e se países em 
desenvolvimento economicamente mais 
avançados contribuírem de forma 
adequada, de acordo com as suas 
responsabilidades e capacidades. Até 2050, 
as emissões globais de gases com efeito de 
estufa deverão ser reduzidas para valores, 
no mínimo, 50% inferiores aos seus níveis 
de 1990. Todos os sectores da economia 
deverão contribuir para estas reduções de 
emissões.

(3) O Conselho Europeu assumiu um 
compromisso firme de redução, até 2020, 
das emissões gerais de gases com efeito de 
estufa da Comunidade de pelo menos 20% 
em relação aos níveis de 1990 e de 30% se 
os outros países desenvolvidos se 
comprometerem a garantir reduções de 
emissões comparáveis e se países em 
desenvolvimento economicamente mais 
avançados contribuírem de forma 
adequada, de acordo com as suas 
responsabilidades e capacidades. Até 2050, 
as emissões globais de gases com efeito de 
estufa deverão ser reduzidas para valores, 
no mínimo, 50% inferiores aos seus níveis 
de 1990. Todos os sectores da economia 
deverão contribuir para estas reduções de 
emissões, incluindo o transporte marítimo 
e aéreo. Graças à sua inclusão no regime 
comunitário, a aviação contribui para 
20% a 30% de reduções. Sob reserva de 
um novo exame por parte da Comissão 
sobre a possibilidade prática de incluir o 
transporte marítimo no regime 
comunitário e na ausência de um regime 
global de comércio de licenças de emissão 
no âmbito da Organização Marítima 
Internacional ou de mecanismos da 
CQNUAC num futuro próximo, convém 
estudar a possibilidade de incluir o 
transporte marítimo no regime 
comunitário.

Or. en
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Alteração 825
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os princípios para o estabelecimento de parâmetros de referência deverão ser acordados 
com os sectores em questão e reflectir as emissões actuais e as opções técnicas para a 
redução de emissões em cada sector. O documento de referência sobre as melhores técnicas 
disponíveis constituirá uma referência importante para o efeito. As disposições relativas à 
necessidade de evitar distorções da concorrência nos mercados da electricidade e do calor 
não devem impedir a atribuição de licenças de emissão a título gratuito às instalações 
existentes de produção combinada de calor e electricidade ou de produção de electricidade 
para consumo próprio.

Alteração 826
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Comunidade sujeitos à concorrência 
internacional poderão encontrar-se numa 
situação de desvantagem económica. Tal 
poderá comprometer a integridade 
ambiental e os benefícios das acções 
desenvolvidas pela Comunidade. Para 
evitar o risco de fuga de carbono, a 
Comunidade atribuirá licenças de emissão 
a título gratuito até 100% de emissões 
directas a sectores ou subsectores que 
satisfaçam os critérios relevantes. A 
definição desses sectores e subsectores e as 
medidas necessárias garantirão que sejam 
tomadas as devidas medidas quando 
necessário para evitar a 
sobrecompensação. Nos sectores e 
subsectores em que possa ser devidamente 
fundamentado que o risco de fuga de 
carbono se deve igualmente ao facto de os 
custos de CO2 se repercutirem nos preços 
da electricidade e em que a electricidade 
constitua uma percentagem elevada dos 
custos de produção e seja utilizada de 
forma eficiente, as medidas a tomar para 
atenuar o risco de fuga de carbono, em 
conformidade com o artigo 10.º, devem ter 
em conta os efeitos indirectos da 
repercussão do preço do CO2 no consumo 
de electricidade no processo de produção e 
incluir este factor na atribuição total de 
licenças de emissão ao sector ou 
subsector.

Or. en

Justificação

Os sectores abrangidos pela medida proposta são os que se encontram expostos à 
concorrência internacional e que não podem repercutir os custos acrescidos de CO2 no preço 
da electricidade a pagar pelos consumidores.  Para alguns destes sectores, as emissões 
indirectas podem ser seis vezes superiores às emissões directas. É necessário resolver esta 
situação para que os sectores em causa possam continuar a funcionar na Europa. A 
expressão "sem alterar a quantidade total" é ambígua e deve ser suprimida, dado que a 
quantidade total de licenças de emissão a atribuir na UE é fixada pela Directiva.



AM\735335PT.doc 7/8 PE409.693v01-00

PT

Alteração 827
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

(20) Por conseguinte, a Comissão deverá 
proceder à revisão da situação até Junho 
de 2010, o mais tardar, bem como a 
consultas com todos os parceiros sociais 
relevantes, e, em função do resultado das 
negociações internacionais, apresentar um 
relatório acompanhado das propostas 
adequadas. Neste contexto, a Comissão 
deverá identificar, até [6 meses após a data 
de entrada em vigor da presente 
directiva], os sectores ou subsectores 
industriais com utilização intensiva de 
energia susceptíveis de estarem sujeitos a 
fuga de carbono. A Comissão deverá 
basear a sua análise na avaliação da 
incapacidade para repercutir o custo das 
licenças de emissão necessárias e os efeitos 
indirectos da transferência do custo de 
CO2 para os preços da electricidade no 
preço dos produtos sem uma perda 
significativa de quota de mercado em favor 
de instalações fora da Comunidade que não 
desenvolvam medidas comparáveis de 
redução das emissões. As indústrias com 
utilização intensiva de energia que se 
determine estarem expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono deverão 
receber, pelas emissões directas e, se for 
caso disso, indirectas, uma quantidade 
mais elevada de licenças de emissão a 
título gratuito. Para alguns sectores,
poderá ser criado um sistema de 
perequação do carbono eficaz com vista a 
colocar em posição comparável as 
instalações da Comunidade com um risco 
significativo de fuga de carbono e as dos 
países terceiros. Esse sistema poderá 
aplicar requisitos aos importadores que não 
serão menos favoráveis que os aplicáveis a 
instalações na UE, por exemplo exigindo a 
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tendo em conta a situação particular dos 
países menos desenvolvidos. Deverá 
também estar em conformidade com as 
obrigações internacionais da Comunidade, 
incluindo o Acordo da OMC.

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

Or. en

Justificação

A indústria tem necessidade de saber claramente, e o mais rapidamente possível, quais serão 
os sectores e subsectores abrangidos por este compromisso e pelas medidas eventualmente 
tomadas, a fim de preparar as instalações em causa para as operações futuras ou para o 
encerramento. As medidas devem igualmente tomar em consideração os efeitos directos e 
indirectos da transferência do custo do CO2 se tiver de se fazer face a um risco significativo 
de fuga de carbono. O sistema de perequação do carbono não convirá a todos os sectores.
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