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Alteração 783
Anne Ferreira

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. As instalações ou partes de instalações 
utilizadas para a investigação, 
desenvolvimento e ensaio de novos 
produtos e processos e as instalações de 
combustão que utilizem exclusivamente a 
biomassa não estão abrangidas pela 
presente directiva.

1. As instalações ou partes de instalações 
utilizadas para a investigação, 
desenvolvimento e ensaio de novos 
produtos e processos, as instalações 
sujeitas a medidas análogas de redução de 
emissões e utilizadas, quer para a 
prestação de serviços de saúde, quer para 
actividades/estabelecimentos de índole 
educativa, e as instalações de combustão 
que utilizem exclusivamente a biomassa 
não estão abrangidas pela presente 
directiva.

Or. fr

Justificação

A avaliação de impacto da Comissão mostra que os pequenos emissores, como os hospitais e 
as Universidades, terão de suportar, em termos de sobrecargas administrativas, custos 
idênticos aos dos emissores de maiores dimensões. Ora, a maioria dos hospitais e dos centros 
de saúde depende do erário público e dispõe de recursos limitados. Parece, pois, importante 
que os seus esforços de redução das emissões de carbono sejam tidos em conta no cômputo 
final.

Alteração 784
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As instalações ou partes de instalações 
utilizadas para a investigação, 
desenvolvimento e ensaio de novos 
produtos e processos e as instalações de 
combustão que utilizem exclusivamente a 
biomassa não estão abrangidas pela 
presente directiva.

1. As instalações ou partes de instalações 
utilizadas para a investigação, 
desenvolvimento e ensaio de novos 
produtos e processos e as instalações de 
combustão que utilizem exclusivamente a 
biomassa, ou que utilizem a biomassa em 
combinação com queimadores auxiliares 
alimentados a combustível fóssil , não 
estão abrangidas pela presente directiva."

Or. en

Justificação

As instalações de combustão destinadas à utilização de biomassa são apoiadas 
fundamentalmente por queimadores auxiliares. A inclusão deste tipo de instalações no RCLE-
UE, com todos os requisitos de monitorização que isso implicaria, constituiria, na verdade, 
uma sobrecarga enorme.

Alteração 785
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. As instalações ou partes de instalações 
utilizadas para a investigação, 
desenvolvimento e ensaio de novos 
produtos e processos e as instalações de 
combustão que utilizem exclusivamente a 
biomassa não estão abrangidas pela 
presente directiva.

1. As instalações ou partes de instalações 
utilizadas para a investigação, 
desenvolvimento e ensaio de novos 
produtos e processos, os hospitais e as 
instalações de combustão que utilizem 
exclusivamente a biomassa não estão 
abrangidas pela presente directiva."

Or. en
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Alteração 786
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 2
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) No ponto 2 é aditada a seguinte frase: Suprimido
"Ao calcular a capacidade total das 
instalações de combustão, as unidades 
com uma potência térmica nominal 
inferior a 3 MW não devem ser tidas em 
conta para efeitos desse cálculo."

Or. de

Justificação

Existe o perigo da inclusão de um grande número de instalações de menor dimensão, em 
consequência da regra de cumulação, contida na Directiva original e desenvolvida no 
aditamento proposto na proposta de Directiva em apreço. Na indústria química, há um 
número enorme de locais de produção ligados a múltiplos incineradores individuais, que, 
devido a esta norma, serão assimilados às instalações de combustão de mais de 20MW, ou 
excederão este limiar, se tomados conjuntamente, o que as obrigará a negociar emissões. Em 
ambos os casos, as instalações de menor dimensão ver-se-ão, de facto, obrigadas a negociar 
emissões.

Alteração 787
Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 2
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) No ponto 2 é aditada a seguinte frase: Suprimido
"Ao calcular a capacidade total das 
instalações de combustão, as unidades 
com uma potência térmica nominal 
inferior a 3 MW não devem ser tidas em 
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conta para efeitos desse cálculo."

Or. de

Justificação

There is a danger that, by virtue of the aggregation rule, which was contained in the original 
directive and has been fleshed out in the addition proposed in the proposal for a directive 
under review, a large number of small installations will be included. There are numerous 
joint sites with a large number of individual incinerators which, owing to this rule, will either 
be aggregated to combustion installations of more than 20MW already present in this field or 
which exceed this threshold when taken as a whole, thereby obliging the site to trade in 
emissions. This runs counter to the intended exclusion of small installations set out in Article 
27.

Alteração 788
Anne Ferreira

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

"Ao calcular a capacidade total das 
instalações de combustão, as unidades com 
uma potência térmica nominal inferior a 3 
MW não devem ser tidas em conta para 
efeitos desse cálculo."

"Ao calcular a capacidade total das 
instalações de combustão, as unidades com 
uma potência térmica nominal inferior a 3 
MW não devem ser tidas em conta para 
efeitos desse cálculo." As unidades com 
uma potência térmica de combustão 
inferior a 50 MW e que não funcionem 
mais de 350 horas por ano não devem ser 
tidas em conta para efeitos desse cálculo.

Or. fr

Justificação

Esta alteração é necessária ao reforço das capacidades dos hospitais em matéria de 
infra-estruturas específicas de serviço. Assume particular relevância a possibilidade de os 
geradores de emergência serem excluídos do cálculo, uma vez que se trata de instalações de 
segurança decisivas para o funcionamento dos hospitais.
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Alteração 789
John Bowis, John Purvis

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 2
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

"Ao calcular a capacidade total das 
instalações de combustão, as unidades com 
uma potência térmica nominal inferior a 3 
MW não devem ser tidas em conta para 
efeitos desse cálculo."

"No cálculo da capacidade total das 
instalações de combustão, as seguintes 
unidades não deverão ser tidas em conta:
a) unidades com uma potência térmica 
nominal inferior a 3 MW; e 
b) unidades com uma potência térmica 
nominal inferior a 50 MW e que não 
funcionem mais de 350 horas por ano;

Or. en

Justificação

As emissões utilizadas no estabelecimento de limiares deverão ser as emissões reais, e não as 
potenciais. Uma tal abordagem excluiria operadores como as instituições hospitalares, que 
têm de ter à sua disposição uma grande capacidade de reserva sob a forma de geradores de 
emergência, embora possam utilizar essa capacidade apenas durante um período do ano 
muito limitado.

Alteração 790
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I - n.º 2-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao n.º 2 é aditado o seguinte 
parágrafo: 

"O âmbito de aplicação da presente 
Directiva não abrange instalações de 
co-geração com uma potência térmica 
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inferior a 35 MW, independentemente do 
sector a que se encontrem associadas."

Or. es

Justificação

As instalações de co-geração com uma potência térmica inferior a 35 MW geram uma 
quantidade de calor idêntica à de uma caldeira de 20 MW, graças à eficácia da geração 
simultânea de calor e de electricidade. A respectiva inclusão no regime de comércio de 
licenças de emissão poderia dissuadir os investidores de procederem à realização de 
investimentos em instalações de co-geração, atendendo aos custos mais elevados decorrentes 
da produção da mesma quantidade de calor, apesar de essa ser a melhor tecnologia 
disponível para produzir electricidade e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa.

Alteração 791
Caroline Lucas, Satu Hassi

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3 – alínea a) 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – categoria 1 – actividade 1 – coluna 1

Texto da Comissão Alteração

Instalações de combustão com uma 
potência térmica nominal superior a 20 
MW (com excepção de instalações para 
resíduos perigosos ou resíduos urbanos)

Instalações de combustão com uma 
potência calorífica de combustão superior 
a 20 MW

Or. en

Alteração 792
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3 – alínea a) 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – categoria 1 – actividade 2 – linha 2 – coluna 1

Texto da Comissão Alteração

Fornos de coque Fornos de coque – para a produção de 
coque não metalúrgico
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Or. en

Justificação

Os fornos de coque para a produção de coque metalúrgico têm de ser incluídos, de forma 
inequívoca, nas actividades de produção de metais e ser, assim, distinguidos dos fornos de 
coque que produzem outros tipos de coque.

Alteração 793
Irena Belohorská

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3 – alínea a) 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – categoria 1 – actividade 2 – linha 2 – coluna 1

Texto da Comissão Alteração

Fornos de coque Fornos de coque – para a produção de 
coque não metalúrgico

Or. en

Justificação

Os fornos de coque para a produção de coque metalúrgico têm de ser incluídos, de forma 
inequívoca, nas actividades de produção de metais e ser, assim, distinguidos dos fornos de 
coque que produzem outros tipos de coque.

Alteração 794
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3 – alínea b) – subalínea ii)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – categoria 2 – parágrafo -1 (novo)

Alteração

Fornos de coque – para a produção de coque 
metalúrgico

Dióxido de carbono

Or. en
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Justificação

Os fornos de coque para a produção de coque metalúrgico têm de ser incluídos, de forma 
inequívoca, nas actividades de produção de metais e ser, assim, distinguidos dos fornos de 
coque que produzem outros tipos de coque.

Alteração 795
Irena Belohorská

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3 – alínea b) – subalínea ii)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – categoria 2 – parágrafo -1 (novo)

Alteração

Fornos de coque – para a produção de coque 
metalúrgico

Dióxido de carbono

Or. en

Justificação

Os fornos de coque para a produção de coque metalúrgico têm de ser incluídos, de forma 
inequívoca, nas actividades de produção de metais e ser, assim, distinguidos dos fornos de 
coque que produzem outros tipos de coque.

Alteração 796
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3 – alínea b) – subalínea ii)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – categoria 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Produção de alumínio (primário, e 
secundário quando são exploradas 
instalações de combustão com uma 
potência térmica nominal superior a 20 
MW)

Produção de alumínio (primário, quando 
são exploradas instalações de combustão 
com uma potência térmica nominal 
superior a 20 MW)

Or. en
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Justificação

Os perfluorocarbonetos não são emitidos pela produção secundária de alumínio. As emissões 
de CO2 provenientes destas instalações são muito baixas.

Alteração 797
Martin Callanan, Stephen Hughes

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3 – alínea b) – subalínea ii)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – categoria 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Produção de alumínio (primário, e 
secundário quando são exploradas 
instalações de combustão com uma 
potência térmica nominal superior a 20 
MW)

Produção de alumínio (primário, quando 
são exploradas instalações de combustão 
com uma potência térmica nominal 
superior a 20 MW)

Or. en

Justificação

Para a indústria de reciclagem do alumínio, a inclusão não faz qualquer sentido, uma vez 
que a própria Comissão identificou a necessidade de a indústria europeia se tornar mais 
eficiente do ponto de vista dos recursos, aumentando a capacidade de reciclagem das 
matérias-primas valiosas. A respectiva inclusão no RCLE emite um sinal no sentido inverso, 
quer para a indústria, quer para a sociedade. A quantidade de emissões da indústria de 
reciclagem do alumínio tem um impacto pouco significativo no total de emissões abrangido 
pelo RCLE, não abrangendo senão algumas PME, razão por que o ónus administrativo e 
financeiro adicional não justifica a sua inclusão.

Alteração 798
Anne Laperrouze

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3 – alínea c) – subalínea ii)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – categoria 3 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Instalações de produção de clínquer em 
fornos rotativos com uma capacidade de 
produção superior a 500 toneladas por dia, 
ou de cal, incluindo a calcinação de 
dolomite e magnesite em fornos rotativos 
com uma capacidade de produção superior 
a 50 toneladas por dia, ou noutros tipos de 
fornos com uma capacidade de produção 
superior a 50 toneladas por dia;

"Instalações de produção de clínquer em 
fornos rotativos com uma capacidade de 
produção superior a 500 toneladas por dia, 
ou de cal, incluindo a calcinação de 
dolomite e magnesite em fornos rotativos 
com uma capacidade de produção superior 
a 50 toneladas por dia, ou noutros tipos de 
fornos com uma capacidade de produção 
superior a 50 toneladas por dia, 
exceptuando as operações de reciclagem 
de resíduos perigosos e não perigosos, tal 
como são definidas no Anexo IIB da 
Directiva 91/156/CEE ";

Or. fr

Justificação

The ETS Directive excludes, from within the scope of combustion plants, hazardous and 
municipal waste sent to incineration facilities that conduct operations defined by Directive 
91/156/EEC as disposal operations. The fact that the ETS Directive excludes waste disposal 
operations, but includes waste recovery at co-processing installations, is at odds with the 
Waste Framework Directive, and particularly the waste hierarchy, as it would give 
preference to disposal over recovery. 

Alteração 799
Philippe Busquin

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3 – alínea c) – subalínea i)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – categoria 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

"Instalações de produção de clínquer em 
fornos rotativos com uma capacidade de 
produção superior a 500 toneladas por dia, 
ou de cal, incluindo a calcinação de 
dolomite e magnesite em fornos rotativos 
com uma capacidade de produção superior 
a 50 toneladas por dia, ou noutros tipos de 
fornos com uma capacidade de produção 

"Instalações de produção de clínquer em 
fornos rotativos com uma capacidade de 
produção superior a 500 toneladas por dia, 
ou de cal, incluindo a calcinação de 
dolomite e magnesite em fornos rotativos 
com uma capacidade de produção superior 
a 50 toneladas por dia, ou noutros tipos de 
fornos com uma capacidade de produção 
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superior a 50 toneladas por dia"; superior a 50 toneladas por dia, 
exceptuando as operações de reciclagem 
de resíduos perigosos e não perigosos, tal 
como são definidas no Anexo IIB da
Directiva 91/156/CEE";

Or. en

Justificação

Hazardous and municipal waste dedicated incineration installations, which EC Directive 
91/156/EEC defines as disposal operations, are excluded from the scope of combustion 
installations of the Emission Trading Directive (ETD). To exclude waste disposal in waste 
incineration installations from ETD but include waste recovery in co-processing plants would 
be inconsistent with the Waste Framework Directive, especially the waste hierarchy, as it 
would give preference to disposal over recovery and would also lead to an undue distortion of 
competition between waste management solutions.

Alteração 800
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3 – alínea c) – subalínea ii)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – categoria 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

(ii) no terceiro parágrafo são suprimidos os 
seguintes termos:

(ii) no terceiro parágrafo são suprimidos os 
seguintes termos:

"e/ou uma capacidade de forno superior a 
4 m³ e uma densidade de carga enfornada 
por forno superior a 300 kg/m³";

"/ou" 

Or. en

Justificação

Propomo-nos adoptar, neste contexto, o princípio da proposta da Comissão, melhorando a 
eficiência através da exclusão dos pequenos operadores. A adopção de um limiar triplo 
constitui a melhor opção para maximizar a eficiência num sector dominado por instalações 
de pequena dimensões. Este princípio está em conformidade com o texto actual da Directiva.
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Alteração 801
Pilar Ayuso, José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3 – alínea c) – subalínea ii)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – categoria 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

ii) no terceiro parágrafo são suprimidos os 
seguintes termos:

ii) no terceiro parágrafo são suprimidos os 
seguintes termos:

"e/ou uma capacidade de forno superior a 
4 m³ e uma densidade de carga enfornada 
por forno superior a 300 kg/m³"; 

"e/ou uma capacidade de forno superior a 
4 m³" 

Or. es

Justificação

Devido à grande variedade de produtos incluídos no fabrico de material cerâmico em fornos 
rotativos, a intensidade energética apresenta grandes variações entre os diferentes 
subsectores da indústria cerâmica. A revisão da definição desta indústria no Anexo I 
exclusivamente com base na capacidade de produção expressa em toneladas/dia não teria em 
conta esta característica essencial da indústria cerâmica. Por conseguinte, é fundamental que 
a revisão do Anexo I mantenha a referência à densidade de carga enfornada expressa em 
kg/m3. 

Alteração 802
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3 – alínea c) – subalínea ii)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – categoria 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

(ii) no terceiro parágrafo são suprimidos os 
seguintes termos:

(ii) no terceiro parágrafo são suprimidos os 
seguintes termos:

"e/ou uma capacidade de forno superior a 
4 m³ e uma densidade de carga enfornada 
por forno superior a 300 kg/m³";

"e/ou uma capacidade de forno superior a 
4 m³" 

Or. en
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Alteração 803
Chris Davies

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 3 – alínea c) – alínea iii)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – categoria 3 – novo parágrafo 2 – coluna 1

Texto da Comissão Alteração

Instalações de secagem ou calcinação de 
gipsita ou de produção de placas de gesso e 
outros produtos de gipsita, quando são 
exploradas instalações de combustão com 
uma potência térmica nominal superior a 
20 MW.

Instalações de secagem ou calcinação de 
gipsita ou de produção de placas de gesso e 
outros produtos de gipsita, bem como de 
quaisquer outros sucedâneos de produtos 
de construção, quando são exploradas 
instalações de combustão com uma 
potência térmica nominal superior a 
20 MW.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa acautelar questões de concorrência desleal entre produtos de 
construção que possam ser substituídos por produtos de gipsita abrangidos pelo regime de 
comércio de licenças de emissão (RCLE).

Alteração 804
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – nova categoria 1 – linha 6 – coluna 1

Texto da Comissão Alteração

Produção de produtos químicos orgânicos
de base por craqueamento, reformação, 
oxidação parcial ou completa ou 
processos similares, com uma capacidade 
de produção superior a 100 toneladas por 
dia

Produção de etileno e propileno por 
craqueamento ou reformação, com uma 
capacidade de produção superior a 100 
toneladas por dia
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Or. de

Justificação

Para impedir o surgimento de interpretações contraditórias nos Estados-Membros, as 
definições deverão ser formuladas com a maior clareza possível.

Alteração 805
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 1 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – nova categoria 1 – linha 7 – coluna 1

Texto da Comissão Alteração

Produção de hidrogénio (H2) e gás de 
síntese por reformação ou oxidação 
parcial com uma capacidade de produção 
superior a 25 toneladas por dia

Produção de hidrogénio (H2) e gás de 
síntese por reformação com uma 
capacidade de produção superior a 25 
toneladas por dia

Or. de

Justificação

Para impedir o surgimento de interpretações contraditórias nos Estados-Membros, as 
definições deverão ser formuladas com a maior clareza possível.

Alteração 806
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 4  
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – nova categoria 1 – linha 7 – coluna 1

Texto da Comissão Alteração

Produção de hidrogénio (H2) e gás de 
síntese por reformação ou oxidação parcial 
com uma capacidade de produção superior 
a 25 toneladas por dia

Produção de hidrogénio (H2) e gás de 
síntese por reformação ou oxidação parcial 
do metano com uma capacidade de 
produção superior a 25 toneladas por dia
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Or. en

Justificação

Para fins de clarificação técnica.

Alteração 807
Linda McAvan

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 4 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – nova categoria 1 – linha 8-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Gás metano (CH4), que ocorra em minas 
de carvão activas, que seja absorvido na 
estrutura interna do carvão como gás 
livre presente no espaço poroso do carvão, 
ou como gás livre nos estratos rochosos 
adjacentes a veios de carvão, e que seja 
libertado inicialmente como consequência 
das actividades de extracção do carvão.

Or. en

Justificação

As emissões deste sector representam 7,9% de emissões de metano da UE-25, o que equivale 
a 0,7% das emissões comunitárias de gases com efeito de estufa.

Alteração 808
Caroline Lucas

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 4 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – nova categoria 2 – coluna 1

Texto da Comissão Alteração

Captura, transporte e armazenamento Captura, transporte e armazenamento 



PE409.701v01-00 18/35 AM\735438PT.doc

PT

geológico de emissões de gases com efeito 
de estufa

geológico de emissões de gases com efeito 
de estufa

Instalações de captura de gases com efeito 
de estufa para fins de transporte e 
armazenamento geológico num local de 
armazenamento permitido ao abrigo da 
Directiva xxxx/xx/CE

Instalações de captura de gases com efeito 
de estufa para fins de transporte e 
armazenamento geológico num local de 
armazenamento permitido ao abrigo da 
Directiva xxxx/xx/CE, excluindo a 
recuperação melhorada de 
hidrocarbonetos

Condutas de transporte de gases com efeito 
de estufa para armazenamento geológico 
num local de armazenamento permitido ao 
abrigo da Directiva xxxx/xx/CE

Condutas de transporte de gases com efeito 
de estufa para armazenamento geológico 
num local de armazenamento permitido ao 
abrigo da Directiva xxxx/xx/CE, excluindo 
a recuperação melhorada de 
hidrocarbonetos

Locais de armazenamento para o 
armazenamento geológico de gases com 
efeito de estufa permitido ao abrigo da 
Directiva xxxx/xx/CE

Locais de armazenamento para o 
armazenamento geológico de gases com 
efeito de estufa permitido ao abrigo da 
Directiva xxxx/xx/CE, excluindo a 
recuperação melhorada de 
hidrocarbonetos

Or. en

Alteração 809
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 4 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – nova categoria 2

Texto da Comissão

Captura, transporte e armazenamento 
geológico de emissões de gases com efeito 
de estufa
Instalações de captura de gases com efeito 
de estufa para fins de transporte e 
armazenamento geológico num local de 
armazenamento permitido ao abrigo da 
Directiva xxxx/xx/CE

Todos os gases com efeito de estufa 
enumerados no anexo II

Condutas de transporte de gases com efeito 
de estufa para armazenamento geológico 

Todos os gases com efeito de estufa 
enumerados no anexo II



AM\735438PT.doc 19/35 PE409.701v01-00

PT

num local de armazenamento permitido ao 
abrigo da Directiva xxxx/xx/CE
Locais de armazenamento para o 
armazenamento geológico de gases com 
efeito de estufa permitido ao abrigo da 
Directiva xxxx/xx/CE

Todos os gases com efeito de estufa 
enumerados no anexo II

Alteração

Captura, transporte e armazenamento 
geológico de dióxido de  carbono
Instalações de captura de dióxido de  
carbono para fins de transporte e 
armazenamento geológico num local de 
armazenamento permitido ao abrigo da 
Directiva xxxx/xx/CE

Dióxido de carbono

Condutas de transporte de dióxido de  
carbono para armazenamento geológico 
num local de armazenamento permitido ao 
abrigo da Directiva xxxx/xx/CE

Dióxido de carbono

Locais de armazenamento para o 
armazenamento geológico de dióxido de  
carbono permitido ao abrigo da Directiva 
xxxx/xx/CE

Dióxido de carbono

Or. en

Justificação

The IPCC Special Report on Capture and Storage and most of the pilot experiences done 
until now refer exclusively to CO2. This is the only gas for which it can be considered 
scientifically proven that does not adversely affect the integrity of the storage site and does 
not pose a significant risk to the environment. For this reason, we believe that the capture and 
storage activities should be restricted to CO2. Furthermore, we believe that language here 
should be fully consistent with that of the proposal for a directive on carbon capture and 
storage. That proposal only makes reference to storage of CO2. 

Alteração 810
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I – ponto 4 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – nova categoria 2
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Texto da Comissão

Captura, transporte e armazenamento 
geológico de emissões de gases com efeito 
de estufa
Instalações de captura de gases com efeito 
de estufa para fins de transporte e 
armazenamento geológico num local de 
armazenamento permitido ao abrigo da 
Directiva xxxx/xx/CE

Todos os gases com efeito de estufa 
enumerados no anexo II

Condutas de transporte de gases com efeito 
de estufa para armazenamento geológico 
num local de armazenamento permitido ao 
abrigo da Directiva xxxx/xx/CE

Todos os gases com efeito de estufa 
enumerados no anexo II

Locais de armazenamento para o 
armazenamento geológico de gases com 
efeito de estufa permitido ao abrigo da 
Directiva xxxx/xx/CE

Todos os gases com efeito de estufa 
enumerados no anexo II

Alteração

Captura, transporte e armazenamento 
geológico de emissões de dióxido de 
carbono
Instalações de captura de dióxido de  
carbono para fins de transporte e 
armazenamento geológico num local de 
armazenamento permitido ao abrigo da 
Directiva xxxx/xx/CE

Dióxido de carbono

Condutas de transporte de dióxido de  
carbono para armazenamento geológico 
num local de armazenamento permitido ao 
abrigo da Directiva xxxx/xx/CE

Dióxido de carbono

Locais de armazenamento para o 
armazenamento geológico de dióxido de  
carbono permitido ao abrigo da Directiva 
xxxx/xx/CE

Dióxido de carbono

Or. en

Justificação

As emissões das instalações de captação e armazenamento de dióxido de carbono 
(instalações CAC) são, regra geral, de CO2. A fiscalização não deve ser expandida 
desnecessariamente.
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Alteração 811
Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I - n.º 4-A (novo) 
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – categoria 4 ("Outras actividades") – coluna 1

Texto da Comissão Alteração

4-A. A categoria "Outras actividades" é 
substituída pela seguinte:
Instalações industriais de fabrico de:

a) Pasta de papel a partir de madeira 
ou de outras substâncias fibrosas, 
incluindo as instalações de 
combustão com uma potência 
térmica nominal superior a 20 MW; 
b) Papel e cartão com uma capacidade 
de produção superior a 20 toneladas 
por dia, sempre que sejam exploradas 
instalações de combustão com uma 
potência térmica nominal superior a 
20 MW.”

Or. en

Justificação

A presente alteração visa instituir um tratamento idêntico para as instalações de todos os 
sectores previstos no Anexo I. A Comissão só efectuou alterações às categorias aditadas 
recentemente, mas esqueceu-se de fazer o mesmo para os sectores antes já referidos no Anexo 
I. Esta formulação adequa-se muito melhor à definição de gerador eléctrico e proporciona 
uma harmonização inequívoca das abordagens em vigor nos Estados-Membros.

Alteração 812
Horst Schnellhardt

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I - n.º 4-A (novo) – coluna 1
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – quadro – nova categoria 
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Texto da Comissão Alteração

4-A. É aditada a seguinte categoria de 
actividades:
"Processos intensivos de produção de 
electricidade
Produção de cloro, soda cáustica, potassa 
cáustica e alcoolatos por electrólise
Produção de ácido hidrofluórico por 
electrólise
Produção de gases por dissociação do ar
Produção de compostos de carboneto de 
cálcio em fornos eléctricos
Produção de peróxido de hidrogénio
Produção de silício policristalino
Produção de carbono e grafito 
poligranulares"

Or. de

Alteração 813
Peter Liese

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo I-A
O Anexo seguinte é aditado como Anexo 
I-A à Directiva 2003/87/CE:

"ANEXO I-A
Lista dos sectores de utilização intensiva 

de energia expostos a um risco 
significativo de fuga de carbono

Cal
Cimento
Ferro e aço
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Cerâmica
Produtos químicos
Argila
Vidro
Pasta de papel e papel"*
* Sectores a especificar pelo Parlamento e 
pelo Conselho antes da adopção da 
presente Directiva.

Or. en

Justificação

Há que frisar a ideia de acordo com a qual muitos dos sectores das indústrias de consumo 
intensivo de energia se encontram expostos a um risco significativo de fuga de carbono. Por 
outro lado, há também que deixar claro quais os sectores que não estão expostos às fugas de 
carbono e que têm potencial para fazer repercutir os custos. Este princípio aplica-se, por 
exemplo, ao sector das refinarias.

Alteração 814
Lambert van Nistelrooij

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo I-A
O Anexo seguinte é aditado como Anexo 
I-A à  Directiva 2003/87/CE:

"ANEXO I-A
Lista dos sectores de utilização intensiva 

de energia expostos a um risco 
significativo de fuga de carbono

Cimento
Cerâmica
Produtos químicos
Argila
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Vidro
Ferro e aço
Cal
Pasta de papel e papel"*
* Sectores a especificar pelo Parlamento e 
pelo Conselho antes da adopção da 
presente Directiva.

Or. en

Justificação

O Anexo é apresentado em conformidade com o artigo 3.º-W (novo), tendo em vista enumerar 
os sectores que se encontram expostos a um risco significativo de fuga de carbono.

Alteração 815
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Anexo seguinte é aditado como Anexo 
I-A à  Directiva 2003/87/CE:

"ANEXO I A
Lista dos sectores de utilização intensiva 
de energia expostos a um risco 
significativo de fuga de carbono
Ferro e aço
Fundições
Fabrico de cimento
Indústria do papel
Produção de fertilizantes artificiais
Produtos químicos e petroquímicos 
pesados
…*'
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* Sectores a especificar pelo Parlamento e 
pelo Conselho antes da adopção da 
presente Directiva.

Or. pl

Justificação

O Anexo é apresentado em conformidade com o artigo 3.º-W (novo), tendo em vista enumerar 
os sectores que se encontram expostos a um risco significativo de fuga de carbono.

Alteração 816
Irena Belohorská

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo I-A
O Anexo seguinte é aditado como Anexo 
I-A à Directiva 2003/87/CE:

"ANEXO I-A
Lista dos sectores de utilização intensiva 

de energia expostos a um risco 
significativo de fuga de carbono

Cimento
Cerâmica
Produtos químicos
Argila
Vidro
Ferro e aço
Cal
Pasta de papel e papel"*
* Sectores a especificar pelo Parlamento e 
pelo Conselho antes da adopção da 
presente Directiva.
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Or. en

Justificação

O Anexo é apresentado em conformidade com o artigo 3.º-W (novo), tendo em vista enumerar 
os sectores que se encontram expostos a um risco significativo de fuga de carbono.

Alteração 817
Péter Olajos

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo I-A
O Anexo seguinte é aditado como Anexo 
II-A à Directiva 2003/87/CE:

"Anexo I-A
Requisitos mínimos para um acordo 

internacional
Um acordo internacional que inclua as 
indústrias de utilização intensiva de 
energia expostas a um risco significativo 
de fuga de carbono, ou um acordo 
internacional sectorial sobre essas 
indústrias, deve respeitar, pelo menos, os 
seguintes critérios, para criar igualdade 
de condições de concorrência para essas 
indústrias:
(i) a participação de países que 
representem uma massa crítica de, pelo 
menos, 85% da produção,
(ii) objectivos idênticos em termos de 
emissões de CO2,
(iii) regimes de redução de emissões 
análogos e com efeitos equivalentes 
impostos por todos os países participantes, 
ou por países com objectivos de emissões 
de CO2 não equivalente em sectores 
abrangidos pelo sistema de comércio de 
emissões da UE,
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(iv) os materiais concorrentes devem ser 
sujeitos a restrições similares, que tenham 
em conta os aspectos relacionados com os 
respectivos ciclos de vida,
(v) um sistema internacional eficaz de 
controlo e verificação."

Or. en

Justificação

O presente Anexo deveria centrar-se na identificação das medidas adequadas à abordagem 
da fuga  de carbono que pode ocorrer em certos sectores, mesmo na vigência de um acordo 
internacional que satisfaça os critérios estabelecidos ao abrigo do Anexo 1-B (novo).

Alteração 818
Françoise Grossetête

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo I-A
O Anexo seguinte é aditado como Anexo 
I-A à Directiva 2003/87/CE:

“Anexo I-A
Pré-requisitos para um acordo 

internacional
Um acordo internacional que inclua as 
indústrias de utilização intensiva de 
energia expostas a um risco significativo 
de fuga de carbono, ou um acordo 
internacional sectorial sobre essas 
indústrias, deve respeitar, pelo menos, os 
seguintes critérios, para criar igualdade 
de condições de concorrência para essas 
indústrias:
a) a participação de países que 
representem uma massa crítica de 
produção;
b) objectivos idênticos em termos de 
emissões de CO2 para todos os países  
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participantes, o mais tardar, até 2020; e
c) um sistema internacional eficaz de 
controlo e verificação.
Além disso:
a) em países não submetidos aos mesmos 
objectivos de emissões de CO2, serão 
tomadas medidas com efeitos 
equivalentes, o mais tardar, até 2020 nos 
sectores que, na União Europeia, se 
encontram abrangidos pelo sistema de 
comércio de  emissões, e
b) A União Europeia tomará medidas 
para incluir os importadores de produtos 
de países não abrangidos pelo acordo 
internacional; e
c) os materiais que concorrem com os 
produtos fabricados pelas indústrias de 
utilização intensiva de energia são 
sujeitos a restrições similares, que tenham 
em conta os aspectos relacionados com os 
respectivos ciclos de vida."

Or. fr

Justificação

Atendendo aos efeitos de tomo desencadeados por um acordo internacional neste domínio e 
respectiva aplicação, afigura-se essencial, a fim de salvaguardar a segurança jurídica e 
económica, estatuir com precisão os pré-requisitos que farão com que tal acordo 
internacional garanta uma efectiva igualdade nas condições de concorrência com os sectores 
abrangidos pelo sistema de comércio de emissões da UE.

Alteração 819
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo I-A
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O Anexo seguinte é aditado como Anexo 
I-A à Directiva 2003/87/CE:

"Anexo I-A
Elementos mínimos de um acordo 

internacional para a diminuição da fuga 
de carbono

a) Um acordo internacional que inclua os 
sectores industriais de utilização intensiva 
de energia expostos a um risco 
significativo de fuga de carbono, ou um 
acordo internacional sectorial sobre essas 
indústrias, deve respeitar, pelo menos, os 
seguintes critérios, para criar igualdade 
de condições de concorrência para essas 
indústrias:
(i) a participação de países que representem 
uma massa crítica de produção; e
(ii) objectivos idênticos em termos de 
emissões de CO2 para todos os países 
participantes, o mais tardar, até 2020; e
um sistema internacional eficaz de controlo 
e verificação. 
b) Além disso: 
(i) em países não submetidos aos mesmos 
objectivos de emissões de CO2, serão 
tomadas medidas com efeitos equivalentes, 
o mais tardar, até 2020 nos sectores que, na 
União Europeia, se encontram abrangidos 
pelo sistema de comércio de  emissões;
(ii) a União Europeia tomará medidas para 
incluir os importadores de produtos de 
países não abrangidos pelo acordo 
internacional."

Or. en

Justificação

Atendendo aos efeitos de tomo desencadeados por um acordo internacional neste domínio e 
respectiva aplicação, afigura-se essencial, a fim de salvaguardar a segurança jurídica e 
económica, estatuir com precisão os pré-requisitos que farão com que tal acordo 
internacional garanta uma efectiva igualdade nas condições de concorrência com os sectores 
abrangidos pelo sistema de comércio de emissões da UE.
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Alteração 820
Anja Weisgerber

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo I-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo I-A
O Anexo seguinte é aditado como Anexo I-A 
à Directiva 2003/87/CE:

"Anexo I-A
Elementos mínimos de um acordo 

internacional para a diminuição da fuga 
de carbono

a) Um acordo internacional que inclua os 
sectores industriais de utilização intensiva de 
energia expostos a um risco significativo de 
fuga de carbono, ou um acordo 
internacional sectorial sobre essas 
indústrias, deve respeitar, pelo menos, os 
seguintes critérios, para criar igualdade de 
condições de concorrência para essas 
indústrias:
(i) a participação de países que representem 
uma massa crítica de produção; e
(ii) objectivos idênticos em termos de 
emissões de CO2 para todos os países 
participantes, o mais tardar, até 2020; e
um sistema internacional eficaz de controlo e 
verificação. 
b) Além disso: 
(i) em países não submetidos aos mesmos 
objectivos de emissões de CO2, serão 
tomadas medidas com efeitos equivalentes, o 
mais tardar, até 2020 nos sectores que, na 
União Europeia, se encontram abrangidos 
pelo sistema de comércio de  emissões;
(ii) A União Europeia tomará medidas para 
incluir os importadores de produtos de países 
não abrangidos pelo acordo internacional."

Or. en
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Justificação

Atendendo aos efeitos de tomo desencadeados por um acordo internacional neste domínio e 
respectiva aplicação, afigura-se essencial, a fim de salvaguardar a segurança jurídica e 
económica, estatuir com precisão os pré-requisitos que farão com que tal acordo 
internacional garanta uma efectiva igualdade nas condições de concorrência com os sectores 
abrangidos pelo sistema de comércio de emissões da UE.

Alteração 821
Peter Liese

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II
Directiva 2003/87/CE
Anexo II-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O anexo seguinte é aditado como anexo 
II-A da Directiva 2003/87/CE:

Suprimido

"ANEXO II-A
Aumentos na percentagem de licenças de 
emissão para venda em leilão pelos 
Estados-Membros nos termos do n.º 2, 
alínea a), do artigo 10.°, para fins de 
solidariedade comunitária e de 
crescimento, com vista à redução das 
emissões e à adaptação aos efeitos das 
alterações climáticas

Quota do 
Estado-Membro

Bélgica 10%

Bulgária 53%

República Checa 31%

Estónia 42%

Grécia 17%

Espanha 13%

Itália 2%
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Chipre 20%

Letónia 56%

Lituânia 46%

Luxemburgo 10%

Hungria 28%

Malta 23%

Polónia 39%

Portugal 16%

Roménia 53%

Eslovénia 20%

Eslováquia 41%

Suécia 10%

Or. de

Justificação

Não há qualquer razão para introduzir um mecanismo de solidariedade entre os 
Estados-Membros na área das políticas relacionadas com as alterações climáticas. A 
solidariedade na União Europeia é praticada por meio dos instrumentos financeiros 
existentes, como sejam os Fundos Estruturais ou as contribuições para o orçamento 
comunitário. Para além disso, o proponente apoia o relator no que diz respeito ao seu 
objectivo de despender uma parte substancial das verbas auferidas em leilões em países 
terceiros – designadamente, em países em vias de desenvolvimento. Esta é outra das razões 
por que a presente disposição se afigura despicienda.

Alteração 822
Richard Seeber

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II
Directiva 2003/87/CE
Anexo II-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

O anexo seguinte é aditado como anexo 
II-A da Directiva 2003/87/CE:

Suprimido

"ANEXO II-A
Aumentos na percentagem de licenças de 
emissão para venda em leilão pelos 
Estados-Membros nos termos do n.º 2, 
alínea a), do artigo 10.°, para fins de 
solidariedade comunitária e de 
crescimento, com vista à redução das 
emissões e à adaptação aos efeitos das 
alterações climáticas
Bélgica 10%

Bulgária 53%

República Checa 31%

Estónia 42%

Grécia 17%

Espanha 13%

Itália 2%

Chipre 20%

Letónia 56%

Lituânia 46%

Luxemburgo 10%

Hungria 28%

Malta 23%

Polónia 39%

Portugal 16%

Roménia 53%

Eslovénia 20%
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Eslováquia 41%

Suécia 10%

Or. en

(Em articulação com a alteração 9 ao artigo 10.º)

Justificação

Não vemos qualquer justificação para incluir as questões de política de coesão no RCLE-UE.

Alteração 823
Jerzy Buzek

Proposta de directiva – acto modificativo
Anexo II-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo II-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO II-B
O Anexo seguinte é aditado como Anexo 
II-B à Directiva 2003/87/CE:

"Anexo 2-B
Princípios norteadores dos leilões

Princípio 1
Formação racional dos preços das 
emissões / da energia
Princípio 2
Aumento progressivo das restrições ao 
longo de um determinado período de 
tempo
Princípio 3
Neutralização do efeito de fuga de 
carbono
Princípio 4
Apoio à co-geração
Princípio 5
Protecção contra uma fuga em direcção 
às "baixas emissões"
Princípio 6
Cada direito deve ser articulado com uma 
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determinada obrigação, motivo por que o 
direito ao exercício dos direitos de 
emissão deve ser ligado à produção 
obrigatória de energia
Princípio 7
Concorrência leal, o que significa limitar 
as entidades autorizadas a participar no 
leilão aos operadores sedeados num 
determinado país (leilões domésticos) ou, 
pelo menos, a um grupo de países com 
taxas idênticas de carbonização
Princípio 8
Estabelecimento de um preço mínimo, 
embora progressivamente crescente, de 
direitos de emissão como preço inicial (ou 
preço de reserva) nos leilões, começando 
em 20 €/tCO2, em 2013, com aumentos de 
5 € ao ano, até se alcançar 55 €/tCO2 
em 2020
Princípio 9
Estabelecimento de um preço máximo, 
embora progressivamente crescente, de 
direitos de emissão como coima de 
montante progressivo, começando em 
30 €/tCO2, em 2013, com aumentos de 10 
€ ao ano, até se alcançar 100 €/tCO2 
em 2020"

Or. en

Justificação

A experiência actual ao nível das licenças de emissões do RCLE indica que os preços têm 
estado sujeitos a enormes flutuações. Tal volatilidade implica um risco crescente ao 
investimento, constituindo, assim, um entrave significativo em quaisquer decisões relativas a 
investimentos, o que pode revelar-se particularmente prejudicial no sector da energia, sendo 
certo que este sector carece urgentemente de progressos tecnológicos, a fim de alcançar os 
objectivos propostos em matéria de emissões. É, por isso, necessário e urgente que exista um 
mecanismo que reduza a eventual gama de flutuações dos preços do RCLE, em particular, na 
primeira fase da venda em leilão.
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