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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Acometer as alterações climáticas e assegurar a transição para uma sociedade com baixas
emissões de carbono constitui uma prioridade global de fundamental importância. Tal 
reflecte-se no facto de o Parlamento ter criado a Comissão Temporária Sobre as Alterações 
Climáticas. Com base nas conclusões do Conselho da Primavera de 2007 e em anteriores 
resoluções do Parlamento, a Comissão apresentou, em Janeiro de 2008, um pacote muito 
ambicioso, que permitirá lograr reduções dos gases com efeito de estufa na UE da ordem de 
pelo menos 20% até 2020, aumentando 30%, caso seja alcançado um acordo internacional 
abrangente. Este salto quântico na política da Europa veicula aos demais países um sinal 
inequívoco de que a UE está seriamente empenhada no combate às alterações climáticas.

O regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa da Comunidade, 
lançado em 2005, é o mais amplo regime de limitação e transacção de emissões, que abrange 
dezenas de milhar de operadores. Constitui a pedra angular da abordagem da UE às alterações 
climáticas e é também uma importante força motriz da economia. Um grande número de 
empresas abrangidas pelo regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa da Comunidade encaram-no como um dos aspectos mais importantes na sua tomada de 
decisões a longo prazo, com um impacto, entre forte e médio, nas decisões relativas ao 
desenvolvimento de tecnologias inovadoras1. Cada vez mais as instituições consideram este 
regime como um mercado sério, funcional e importante.

As duas primeiras fases do regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa da Comunidade provaram que um mercado interno viável de atribuição de licenças de
emissão está em condições de definir um preço para o carbono. As mesmas não foram, porém, 
isentas de problemas. A dependência do regime dos planos nacionais de concessão de licenças 
conduziu a uma forte queda do preço do CO2,em virtude da concessão de um número 
excessivo de licenças pelos Estados-Membros, lucros aleatórios injustificáveis para muitos 
produtores de electricidade, concorrência desleal na UE causada por diferenças a nível da
atribuição das licenças a nível nacional e incerteza para os actores de mercado. Estes 
problemas foram abordados num amplo estudo do regime de comércio de licenças de emissão 
de gases com efeito de estufa da Comunidade, que foi levado a efeito numa situação de 
estagnação das negociações internacionais relativas a um acordo pós-Quioto. Em Janeiro de 
2008, a Comissão publicou uma proposta de regime de comércio de licenças de emissão de 
gases com efeito de estufa da Comunidade revisto.

A relatora congratula-se com a proposta de revisão do regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa da Comunidade. Em primeiro lugar, ao introduzir uma 
redução a nível da UE do número de direitos de emissão (incluindo uma reserva única para 
novos operadores), harmonizar o método de atribuição (no leilão principal - para os sectores 
que não produzem energia, uma fase de abolição gradual de licenças a título gratuito) e 
estabelecer definições fundamentais (como, por exemplo, de instalação de combustão), a 
proposta conduzirá a uma maior harmonização e a condições de concorrência mais 
equitativas. Em segundo lugar, a previsibilidade do regime será reforçada pelo 
estabelecimento de um período mais longo de atribuição de licenças e de reduções estáveis e

                                               
1 Review of EU Emissions Trading Scheme - Survey Highlights, McKinsey, 2005 
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previsíveis do nível de redução. Em terceiro lugar, ao alargar o âmbito a novas indústrias, (por 
exemplo, aos produtores de alumínio e amoníaco) e novos gases (óxido nitroso e 
perfluorocarbonetos), serão criadas mais oportunidades para encontrar meios de redução das 
emissões mais eficazes em termos de custos-benefícios. Por fim, a proposta reduzirá os 
encargos administrativos (especialmente para as PME) ao criar uma cláusula de 'opt-out' para 
as pequenas instalações.

Não obstante, no intuito de reforçar ainda mais a proposta e de tornar o regime ainda mais 
operacional e eficaz, importa alterar alguns elementos. O objectivo da maioria destas 
alterações consiste em reduzir a incerteza e promover a previsibilidade do regime, o que é 
vital de um ponto de vista ambiental, uma vez que a incerteza é prejudicial ao planeamento 
dos investimentos futuros, que poderiam conduzir a uma redução das emissões mediante, por 
exemplo, a eficiência energética ou a renovação da antiga capacidade.

Recompensar os operadores mais eficientes
O rendimento energético é a pedra angular dos esforços de consecução de uma sociedade com 
baixas emissões de carbono. Assim sendo, quando sejam atribuídas licenças a título gratuito, 
importa não as atribuir numa base histórica (apoiando, de facto, os operadores históricos), 
mas, sim, com base nas melhores práticas/tecnologias disponíveis. Ao atribuir as licenças com 
base no(s) indicador(es) mais eficazes, o regime recompensará as empresas energeticamente 
eficientes que investiram em processos de produção mais consentâneos com a protecção 
ambiental. É imprescindível que a indústria colabore para definir esses indicadores no mais 
breve trecho, dado que, quando não existam indicadores harmonizados, não devem ser 
concedidas licenças a título gratuito. A eficiência energética constitui o instrumento mais 
eficaz em termos de custos-benefícios e imediatamente disponível de redução das emissões e 
reforço da segurança do aprovisionamento energético e da competitividade. Existe já toda 
uma panóplia de tecnologias de eficiência energética que podem ser introduzidas a breve 
trecho. No futuro, o regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa 
da Comunidade poderia ser associado a “certificados brancos” harmonizados, o que promove 
as poupanças de energia e a eficiência energética. Importa que a Comissão pondere 
adequadamente estas possibilidades.

Receitas dos leilões
Segundo as estimativas, as receitas dos leilões de licenças ascenderão a um montante anual de 
pelo menos € 33 mil milhões (tendo apenas em conta os leilões para o sector da produção de 
energia e um preço relativamente modesto do CO2)1. De acordo com a proposta, estas receitas 
serão integradas nos orçamentos dos Estados-Membros, incumbindo-lhes a “obrigação moral”
de consagrar uma parte das mesmas ao combate às alterações climáticas lato sensu. Tal não é, 
porém, suficientemente forte e poderia conduzir à respectiva "diluição" no orçamento 
nacional, o que seria uma oportunidade perdida para utilizar estas verbas para a redução das 
emissões e o apoio ao mundo em desenvolvimento, de preferência a nível da UE.

Informações privilegiadas e manipulação do mercado
Numa semana média, são comercializados mais de 10 milhões de licenças, o que corresponde 
a um valor de mercado de vários milhares de milhão de euros. A natureza jurídica destas 

                                               
1 "Dispõe a UE de recursos suficientes para realizar os objectivos em matéria de política energética e alterações 
climáticas?". Departamento Temático "Assuntos orçamentais, Parlamento Europeu, 2008.
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licenças não é, porém, clara. Alguns países consideram-nas instrumentos financeiros cujo
comércio é fiscalizado pela autoridade competente em matéria de serviços financeiros, ao 
passo que outros países as consideram como bens normais, sendo que apenas os seus 
derivados são considerados instrumentos financeiros1. A fim de precaver a manipulação de 
mercado e o abuso de confiança, é importante considerar o modo como as regras dos 
mercados financeiros são aplicadas às licenças de emissão. Ao aplicar regras similares, a 
formação dos preços no mercado basear-se-á mais nas informações relevantes para o mercado 
e menos na especulação anti-concorrência, por exemplo através de fundos de retorno absoluto
ou de fundos soberanos. Além do mais, a publicação de informações sensíveis para o mercado 
pela Comissão e pelos Estados-Membros deveria ser estrita e claramente regulamentada, uma 
vez que a divulgação de dados de mercado sensíveis poderá ter incomensuráveis 
consequências. Cumpre aplicar as mesmas regras que são aplicáveis às informações sensíveis 
dos mercados das bolsas de valores.

"Fuga de carbono"
Enquanto não estiver criado um quadro global, um regime de redução das emissões 
demasiado complexo poderia levar as empresas a transferirem a sua produção para o exterior 
da UE. Uma tal situação não só teria consequências económicas e sociais, mas comprometeria 
também os objectivos em matéria de ambiente, dado que as empresas deixariam de estar 
sujeitas aos mesmos controlos das emissões. Embora reconhecendo este problema, a 
Comissão protela a solução. Até 2010, serão identificados os sectores vulneráveis à fuga de 
carbono" e a Comissão proporá, até 2011, eventuais medidas tendentes à sua prevenção
(atribuição de 100% de licenças a título gratuito e ou cobertura das importações ao abrigo do 
regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa da Comunidade). 
Além disso, a lista de sectores vulneráveis será revista de três em três anos. A relatora prefere 
claramente um acordo global, que cubra a totalidade das empresas e sectores relevantes. Caso 
não seja possível alcançar este objectivo, uma “segunda melhor” opção seria a celebração de 
acordos sectoriais globais (com metas de redução objectivas e verificáveis). Todavia, em caso 
de não concretização de ambas as opções, impõe-se que a UE disponha de um mecanismo que 
propicie a certeza e previsibilidade necessárias para efeitos de investimentos a longo prazo e 
de renovação das carteiras de activos nestes sectores. Tendo em conta que o regime entrará 
em funcionamento em 2013, as empresas e os investidores necessitam de certeza prévia e a 
mais longo prazo quanto ao número de licenças de que cada sector beneficiará. Por outro lado, 
as negociações internacionais poderiam ser desnecessariamente entravadas, caso a UE 
especificasse, desde já, os sectores que serão protegidos através da concessão de licenças a 
título gratuito. A melhor forma de garantir aos actores de mercado uma maior certeza, sem 
comprometeras negociações internacionais reside em acelerar o calendário da Comissão e 
prolongar o período entre as revisões, garantindo, simultaneamente que nada será anunciado 
antes da esperada conclusão das negociações internacionais, em Dezembro de 2009.

As PME e os encargos administrativos
É benéfico para as PME tomar assumirem a vanguarda e investirem em tecnologias com baixa 
dependência do carbono. Todavia, importa que o ambiente regulamentar preciso tenha em 
conta a sua situação particular. A proposta prevê que as pequenas instalações de combustão 
(abaixo de 25MW) sejam excluídas do regime se existirem medidas equivalentes. Este limiar 

                                               
1 Aplicação da Directiva relativa ao comércio de emissões pelos Estados-Membros, Agência Europeia do 
Ambiente, 2008
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é bastante baixo. Embora um terço do total das instalações de combustão abrangidas pelo 
regime seja relativamente pequeno (abaixo de 50MW), em conjunto apenas são responsáveis 
por 2% do total de emissões.1 Afigura-se, por conseguinte, eficaz em termos de 
custos-benefícios, aumentar o limiar (por exemplo, para o limiar previsto na Directiva IPPC), 
para que as pequenas instalações possam ser excluídas do regime.

Prosseguimento da harmonização
A fim de criar mais certeza jurídica e condições de concorrência verdadeiramente equitativas 
na UE, deve ser ponderada a possibilidade de uma maior harmonização É este o caso das 
definições (por exemplo, de encerramento), mas também de taxas/encargos e multas/sanções. 
Por exemplo, o montante máximo das multas por infracções similares pode variar bastante 
consoante os Estados-Membros, designadamente entre € 600 e € 15 milhões.

Aspectos internacionais
O regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa da Comunidade 
deveria constituir o primeiro passo rumo a um regime global de comércio de emissões. Assim 
sendo, é essencial viabilizar a associação de outros regimes de comércio ao regime de 
comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa da Comunidade e utilizar todos 
os instrumentos comunitários possíveis, para encorajar os países terceiros fronteiriços da UE a 
aderirem ao regime de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa da 
Comunidade. Para os países em desenvolvimento, impõe-se que a UE aproveite as 
oportunidades propiciadas pelo regime de comércio de licenças de emissão de gases com 
efeito de estufa da Comunidade, para ajudar estes países a tornarem-se neutros no plano do 
carbono, realizando, para o efeito, os necessários investimentos e através da transferência de 
conhecimentos.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Na sua resolução de 31 de Janeiro de 
2008 sobre o resultado da Conferência de 
Bali sobre as alterações climáticas, o 

                                               
1 Idem, pág. 7
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Parlamento Europeu recordou a sua 
posição de que os países industrializados 
se devem comprometer a reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa em 
pelo menos 30% até 2020 e em 60-80% 
até 2050, em comparação com 1990. Dado 
que antecipa um resultado positivo nas 
negociações COP 15 a realizar em 
Copenhaga em 2009, a União Europeia 
deveria começar a preparar objectivos 
mais ambiciosos de redução de emissões 
para 2020 e posteriormente, e deveria 
procurar assegurar que, após 2013, o 
regime comunitário permita, se 
necessário, estabelecer limites de emissões 
mais estritos, como elemento da 
contribuição da União para um novo 
acordo internacional. 

Or. en

Justificação

É importante sublinhar as grandes ambições do Parlamento no que se refere ao combate às 
alterações climáticas. A melhor maneira de realizar esse desiderato é através de um acordo 
internacional, a alcançar em Copenhaga em finais de 2009. A presente proposta deveria ser 
vista como uma prova do forte empenhamento da UE a este respeito, mas igualmente como 
um sinal de que a UE está a preparar-se para os objectivos mais restritivos que virão com o 
novo acordo. 

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Quando existem medidas equivalentes 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, em particular em matéria 
de tributação, aplicáveis a pequenas 
instalações cujas emissões não excedam 
um limiar de 10 000 toneladas de CO2 por 
ano, deverá ser previsto um procedimento 
que permita aos Estados-Membros excluir 
essas pequenas instalações do sistema de 

(10) Quando existem medidas equivalentes 
para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa, em particular em matéria 
de tributação, aplicáveis a pequenas 
instalações cujas emissões não excedam 
um limiar de 25.000 toneladas de CO2 por 
ano, deverá ser previsto um procedimento 
que permita aos Estados-Membros excluir 
essas pequenas instalações do sistema de 
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comércio de licenças de emissão enquanto 
essas medidas forem aplicadas. Esse limiar 
oferece, em termos relativos, o ganho 
máximo no que diz respeito à redução dos 
custos administrativos por cada tonelada 
excluída do sistema, por questões de 
simplicidade administrativa. Em 
consequência do abandono de períodos de 
atribuição quinquenais, e a fim de 
aumentar a segurança e previsibilidade, 
deverão ser estabelecidas disposições sobre 
a frequência da revisão dos títulos de 
emissão de gases com efeito de estufa.

comércio de licenças de emissão enquanto 
essas medidas forem aplicadas, embora 
tais instalações devam ser autorizadas a 
permanecer voluntariamente no sistema 
comunitário. Esse limiar oferece, em 
termos relativos, o ganho máximo no que 
diz respeito à redução dos custos 
administrativos por cada tonelada excluída 
do sistema, por questões de simplicidade 
administrativa. Quando se proceder à 
revisão da presente directiva, deve ser tida 
em consideração a alteração deste limiar, 
tendo em conta a contribuição das 
pequenas instalações para as emissões 
totais, o peso do fardo administrativo e a 
experiência adquirida na introdução de 
medidas equivalentes. Em consequência 
do abandono de períodos de atribuição 
quinquenais, e a fim de aumentar a 
segurança e previsibilidade, deverão ser 
estabelecidas disposições sobre a 
frequência da revisão dos títulos de 
emissão de gases com efeito de estufa.

Or. en

Justificação

É importante continuar a procurar possibilidades de reduzir ainda mais o fardo 
administrativo que pesa sobre as PME, evitar custos administrativos e burocracia 
desnecessários e aumentar a eficiência do sistema. Neste momento, um terço do total das 
instalações abrangidas pelo sistema é constituído por pequenas instalações que, juntas, 
representam apenas 2% das emissões globais registadas.  

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O esforço adicional a realizar pela 
economia europeia exige, nomeadamente, 
que o regime comunitário revisto funcione 
com o maior grau de eficiência económica 
possível e com base em condições de 

(13) O esforço adicional a realizar pela 
economia europeia exige, nomeadamente, 
que o regime comunitário revisto funcione 
com o maior grau de eficiência económica 
possível e com base em condições de 
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atribuição plenamente harmonizadas na 
Comunidade. A venda em leilão deverá, 
por conseguinte, constituir o princípio 
básico de atribuição, visto ser a forma mais 
simples e geralmente considerada como o 
sistema economicamente mais eficiente. 
Tal permitirá igualmente eliminar os lucros 
aleatórios e colocar os novos operadores e 
as economias com crescimento superior à 
média ao mesmo nível, em termos de 
concorrência, relativamente às instalações 
existentes.

atribuição plenamente harmonizadas na 
Comunidade. A venda em leilão deverá, 
por conseguinte, constituir o princípio 
básico de atribuição, visto ser a forma mais 
simples e geralmente considerada como o 
sistema economicamente mais eficiente. 
Tal permitirá igualmente eliminar os lucros 
aleatórios e colocar os novos operadores e 
as economias com rápido crescimento ao 
mesmo nível, em termos de concorrência, 
relativamente às instalações existentes. A 
Comissão deveria monitorizar a venda em 
leilão e o funcionamento subsequente do 
mercado do carbono para assegurar que 
esses dois objectivos estão a ser 
alcançados. Para assegurar uma 
abordagem comum e coerente 
relativamente à venda em leilão em toda a 
União, as vendas em leilão deveriam ser 
administradas pela Comissão ou por uma 
autoridade competente designada pela 
Comissão. Tal asseguraria igualmente 
que as receitas de leilão possam ser postas 
em comum e utilizadas mais eficiente e 
eficazmente.

Or. en

Justificação

A fim de minimizar a incerteza para as empresas, avançar para a harmonização e maximizar 
as eficiências, a venda em leilão deveria ser administrada centralmente. Além disso, a 
Comissão deveria monitorizar o impacto da venda em leilão, para se certificar de que a 
mesma produz os benefícios prometidos.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que pelo menos 

(15) Tendo em conta os esforços 
consideráveis de luta contra as alterações 
climáticas e de adaptação aos seus efeitos 
inevitáveis, é oportuno que as receitas da 
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20% das receitas da venda em leilão de 
licenças de emissão sejam utilizados para
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa, para contribuir para a adaptação 
aos impactos das alterações climáticas, 
para financiar a investigação e 
desenvolvimento para fins de redução das 
emissões e de adaptação às alterações, 
para desenvolver as energias renováveis 
para cumprimento do compromisso da UE
de utilização de 20% de energias 
renováveis até 2020, para dar 
cumprimento ao compromisso da 
Comunidade de aumento de 20% da 
eficiência energética até 2020, para 
promover a captura e armazenamento 
geológico de gases com efeito de estufa, 
para contribuir para o Fundo Mundial para 
a Eficiência Energética e as Energias 
Renováveis, para apoiar medidas de 
prevenção da desflorestação, para 
facilitar a adaptação nos países em 
desenvolvimento e para contemplar os 
aspectos sociais, como sejam os possíveis 
aumentos dos preços da electricidade em 
agregados familiares com rendimentos 
médios ou mais baixos. Esta proporção é 
significativamente inferior às receitas 
líquidas previstas para as autoridades 
públicas provenientes da venda em leilão, 
tendo em conta a potencial redução das 
receitas provenientes dos impostos sobre 
as sociedades. Além disso, as receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão deverão ser utilizadas 
para cobrir as despesas administrativas de 
gestão do regime comunitário. Deverão ser 
estabelecidas disposições sobre o controlo 
da utilização dos fundos provenientes da 
venda em leilão para estes fins. Esta 
notificação não dispensa os Estados-
Membros da obrigação, prevista no n.º 3 
do artigo 88.º do Tratado, de comunicação 
de determinadas medidas nacionais. A 
directiva não interfere no resultado de 
eventuais futuros processos relativos a 
auxílios estatais instaurados ao abrigo dos 

venda em leilão de licenças de emissão 
sejam postas em comum a nível 
comunitário e utilizadas para dois fins: 
em primeiro lugar para financiar 
projectos na União que reduzam as 
emissões de gases com efeito de estufa e 
que ajudem a União a cumprir o seu 
objectivo em matéria de emissão de gás 
com efeito de estufa e de energias 
renováveis e os objectivos de eficiência 
energética até 2020, mantendo ao mesmo 
tempo a um nível mínimo qualquer efeito 
negativo na realização dos objectivos 
sociais e na segurança do 
aprovisionamento energético e, em 
segundo lugar, para efectuar 
investimentos importantes no mundo em 
desenvolvimento, ajudá-lo a adaptar-se 
aos efeitos de alterações climáticas e a 
reduzir emissões, por exemplo através de 
um fundo para a luta contra a 
desflorestação, de contribuições para o 
Fundo Mundial para a Eficiência 
Energética e as Energias Renováveis, e de 
medidas para desenvolver a infra-
estrutura administrativa necessária para 
gerir e completar eficazmente os 
projectos. Este financiamento deveria ser 
adicional ao financiamento disponível ao 
abrigo de programas comunitários 
existentes, tais como o Sétimo Programa-
Quadro de Investigação, Desenvolvimento 
tecnológico e Demonstração (2007-2013). 
Os investimentos no mundo em 
desenvolvimento deveriam ser 
concentrados essencialmente no apoio ao 
desenvolvimento sustentável das 
comunidades locais. A fim de assegurar 
que este financiamento adicional para 
atenuação e adaptação às alterações 
climáticas no mundo em desenvolvimento 
é eficaz, a Comissão e os Estados-
Membros deveriam assegurar que os seus 
programas de ajuda ao desenvolvimento 
serão, pelo menos, neutros em termos de 
impacto de emissões de carbono. Além 
disso, as receitas provenientes da venda em 
leilão de licenças de emissão deverão ser 
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artigos 87.º e 88.º do Tratado. utilizadas para cobrir as despesas 
administrativas de gestão do regime 
comunitário. Deverão ser estabelecidas 
disposições sobre o controlo da utilização 
dos fundos provenientes da venda em 
leilão para estes fins. A presente directiva 
não prejudica eventuais procedimentos em 
matéria de auxílios estatais que possam ser 
iniciados nos termos dos artigos 87.º e 88.º 
do Tratado.

Or. en

Justificação

O RCLE-UE (o regime de comércio de licenças de emissão) não é um imposto geral. É vital 
que as receitas que resultem da venda em leilão sejam despendidas exclusivamente em 
medidas para reduzir emissões, atenuar quaisquer impactos negativos do regime comunitário 
e apoiar o mundo em desenvolvimento. Dado que é um regime da UE e que a luta contra as 
alterações climáticas é um objectivo colectivo da UE, é lógico que as receitas sejam 
administradas num fundo de nível comunitário, pois este será mais eficiente e assegurará 
uma agregação de recursos significativa.

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Em consequência, a venda 
exclusivamente em leilão deverá constituir 
a regra a partir de 2013 no sector da 
electricidade, tendo em conta a sua 
capacidade para repercutir o aumento do 
custo do CO2, pelo que não deverão ser 
concedidas licenças de emissão a título 
gratuito para a captura e armazenamento de 
carbono, visto que o incentivo para tal 
decorre do facto de não ser exigida a 
devolução das licenças de emissão no que 
diz respeito a emissões armazenadas. Os 
produtores de electricidade podem receber 
licenças de emissão a título gratuito no que 
diz respeito à produção de calor através de 
co-geração com elevado nível de 

(16) Em consequência, a venda 
exclusivamente em leilão deverá constituir 
a regra a partir de 2013 no sector da 
electricidade, tendo em conta a sua 
capacidade para repercutir o aumento do 
custo do CO2, pelo que não deverão ser 
concedidas licenças de emissão a título 
gratuito para a captura e armazenamento de 
carbono, visto que o incentivo para tal 
decorre do facto de não ser exigida a 
devolução das licenças de emissão no que 
diz respeito a emissões armazenadas. Os 
produtores de electricidade podem receber 
licenças de emissão a título gratuito no que 
diz respeito à produção de calor através de 
co-geração com elevado nível de 
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eficiência, conforme definido na Directiva 
2004/8/CE, no caso de estar prevista a 
atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito a essa produção de calor por parte 
de instalações noutros sectores, a fim de 
evitar distorções da concorrência.

eficiência, conforme definido na Directiva 
2004/8/CE, no caso de estar prevista a 
atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito a essa produção de calor por parte 
de instalações noutros sectores, a fim de 
evitar distorções da concorrência. Para 
evitar colocá-los em desvantagem 
relativamente a outros geradores de calor 
menos eficientes em termos de carbono 
não cobertos pelo regime comunitário, os 
geradores de calor fornecido às 
instalações mais eficientes de 
aquecimento urbano deveriam receber 
licenças de emissão a título gratuito desde 
que tais instalações correspondam a 
padrões elevados de eficiência em termos 
de emissões de carbono, estabelecidos 
previamente pela Comissão. 

Or. en

Justificação

O aquecimento urbano, se baseado nas tecnologias mais eficientes de carbono, é um meio 
importante para reduzir emissões. Contudo, a sua concorrência principal no mercado 
térmico provém de caldeiras individuais de combustível fóssil não abrangidas pelo RCLE-
UE. Para  evitar incentivos económicos perversos capazes de aumentar as emissões, os 
projectos mais eficientes de aquecimento urbano deveriam ser elegíveis para receber licenças 
de emissão a título gratuito.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A fim de assegurar um 
funcionamento correcto dos mercados do 
carbono e da electricidade, a venda em 
leilão de licenças para o período 
subsequente a 2013 deveria começar em 
2011, o mais tardar, e assentar em 
princípios claros e objectivos definidos 
com grande antecipação. 
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Or. en

Justificação

É essencial que o mercado do carbono funcione oportuna e eficazmente e com liquidez 
suficiente para apoiar o funcionamento eficiente do mercado da electricidade. Uma vez que 
este mercado se caracteriza por contratos a prazo, a venda em leilão deveria começar a ter 
lugar bem antes do período. Além disso, deveriam ser publicitados com grande antecedência 
os princípios da venda em leilão e disposições de concepção pormenorizadas a fim de 
permitir às empresas aperfeiçoar as suas estratégias de licitação. 

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Relativamente a outros sectores 
abrangidos pelo regime comunitário, 
deverá ser previsto um sistema transitório 
no âmbito do qual a atribuição de licenças 
de emissão a título gratuito em 2013 será 
de 80% da quantidade correspondente à 
percentagem das emissões gerais a nível da 
Comunidade em todo o período de 2005 a 
2007 geradas por essas instalações, como 
uma proporção da quantidade total anual a 
nível comunitário das licenças de emissão. 
Posteriormente, a atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito deverá diminuir 
anualmente em quantidades iguais, 
resultando na eliminação total de licenças 
de emissão a título gratuito em 2020.

(17) Deveria fixar-se o objectivo claro de 
alargar a venda em leilão integral a todos 
os sectores. Contudo, relativamente a 
outros sectores abrangidos pelo regime 
comunitário, deverá ser previsto um 
sistema transitório no âmbito do qual a 
atribuição de licenças de emissão a título 
gratuito em 2013 será de 80% da 
quantidade correspondente à percentagem 
das emissões gerais a nível da Comunidade 
em todo o período de 2005 a 2007 geradas 
por essas instalações, como uma proporção 
da quantidade total anual a nível 
comunitário das licenças de emissão. 
Posteriormente, a atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito deverá diminuir 
anualmente em quantidades iguais, 
resultando na eliminação total de licenças 
de emissão a título gratuito em 2020.

Or. en

Justificação

É necessário sublinhar que a atribuição de licenças de emissão a título gratuito são uma 
disposição transitória, e que o objectivo final é incluir todos os  sectores na venda em leilão.
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Alteração 8

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) A fim de reforçar os incentivos para 
que a indústria invista em tecnologias e 
processos de produção respeitadores do 
ambiente, deverá ser prevista a atribuição 
transitória de licenças de emissão a título 
gratuito a instalações mediante regras 
harmonizadas a nível da Comunidade 
chamadas parâmetros de referência. Esses
parâmetros deverão ser estabelecidos para 
cada sector coberto pelo regime 
comunitário. Deverão basear-se nas 
melhores técnicas e tecnologias em termos 
energéticos e de gases com efeito de estufa
disponíveis no mercado e deverão tomar 
em consideração substitutos, processos de 
produção alternativos, utilização da 
biomassa, das energias renováveis, da co-
geração e da captura e armazenamento de 
gases com efeito de estufa. Para assegurar 
que todos os operadores sejam 
incentivados a corresponder ao melhor 
desempenho nos seus sectores, as 
atribuições a instalações individuais 
deveriam fazer-se a um nível não mais 
elevado que o indicado pelo parâmetro de  
referência adequado. Em geral, as regras 
que regem a atribuição de licenças 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 
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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. A 
Comissão deve consultar todas as partes 
interessadas relevantes antes de 
estabelecer os parâmetros de referência.

Or. en

Justificação

É importante incentivar a indústria a preparar-se para uma economia de baixos níveis de 
carbono. Por conseguinte, as licenças que não são vendidas em leilão não deveriam ser 
atribuídos numa base histórica (atribuição com base nas emissões precedentes), que 
recompensa as empresas e tecnologias existentes, mas sim com base nas melhores 
tecnologias disponíveis (MTD). Tal atribuição recompensará as empresas energeticamente 
eficientes que investiram em processos de produção amigos do ambiente. 

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 18-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A Comissão deveria continuar a 
investigar outros meios para promover as 
práticas mais eficientes a nível de
emissões e no plano energético em 
sectores cobertos pelo regime 
comunitário, assim como em outros 
sectores. Em particular, deveria 
investigar, até Setembro de 2009, o 
potencial para desenvolver um sistema em 
toda a UE de certificados brancos, que 
recompensariam investimentos 
energeticamente eficientes.

Or. en
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Justificação

No n.º 5 do artigo 4.° da Directiva 2006/32/CE relativa à eficiência na utilização final de 
energia e aos serviços energéticos, a Comissão é instada a "analisar a oportunidade de 
apresentação de uma proposta de directiva que vise um maior desenvolvimento da 
abordagem de mercado em matéria de melhoria da eficiência energética através de 
«certificados brancos»". Mas nenhuma data fixa ficou estabelecida para a conclusão desta 
importante análise. O projecto "Euro White Cert" (certificados brancos europeus) estuda 
actualmente as possibilidades de um sistema de certificados brancos à escala da União 
Europeia e as suas ligações potenciais com o RCLE-UE. 

Alteração 10

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 
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 

(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, 
e no caso de não ter sido concluído 
nenhum acordo sectorial vinculativo que 
inclua objectivos de redução de emissão 
globais controláveis e verificáveis, 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 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 Comissão deve deveria apoiar a 
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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. 

realização e conclusão de acordos 
sectoriais globais e, quando tais acordos 
se revelarem impossíveis, 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. 

Or. en

Justificação

Na ausência de um acordo internacional, acordos sectoriais globais entre empresas num 
sector específico - se contiverem objectivos de redução de emissão objectivos e verificáveis -
são uma melhor solução que a atribuição de licenças a titulo gratuito e/ou o risco de "fuga de 
carbono" e de perda de empregos e investimentos. Por conseguinte, sempre que necessário e 
possível, a Comissão deveria apoiar activamente a realização desses acordos sectoriais 
globais. 

Alteração 11

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 

(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 
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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, 
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.

negociações internacionais, apresentar um 
relatório acompanhado das propostas 
adequadas. Ao mesmo tempo, 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, 
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

Um acordo internacional é a opção preferível. Porém, a UE necessita de ter um «plano B» 
que proporcione à indústria e aos investidores a certeza e previsibilidade necessária. Para 
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não comprometer as negociações internacionais, a lista dos sectores potencialmente 
vulneráveis não deve ser divulgada antes da conferência de Copenhaga. No entanto, caso 
esta conferência não conduza a um acordo, cabe decidir quanto antes sobre os sectores 
afectados e as acções apropriadas, já que isso afectará a quantidade de licenças de emissão 
disponíveis para venda em leilão. 

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

29-A. Para melhorar a transparência e 
prevenir abusos no mercado, incluindo
acções especuladoras prejudiciais no 
comércio das licenças de emissão e seus 
derivados, a Comissão deve considerar a 
aplicação de regras comunitárias relativas 
aos instrumentos financeiros ao comércio 
de emissões, bem como a publicação de 
qualquer informação sensível para o 
mercado, susceptível de influenciar esse
comércio. A Comissão deve continuar a 
monitorizar o desenvolvimento do 
mercado do carbono, a fim de assegurar 
que o regime comunitário continue a 
lograr o seu propósito primário de 
redução das emissões dos gases com efeito 
estufa de um modo rentável e 
economicamente eficiente. 

Or. en

Justificação

É vital assegurar a aplicação das regras que regem os instrumentos financeiros no que diz 
respeito ao comércio de licenças de emissão, a fim de aumentar a confiança das empresas e a 
transparência. As operações com informação privilegiada e a manipulação do mercado 
poderiam não só distorcer o mercado, mas também reduzir a sua credibilidade e a confiança 
dos investidores, emitindo sinais de preços errados e originando a falta de liquidez do 
mercado. Além disso, ao definir as licenças de emissão como instrumentos financeiros, o seu 
comércio ficará sob a supervisão das autoridades financeiras, sendo-lhes aplicáveis as 
regras que regem por exemplo os fundos de investimento.
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Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

31-A. Os países terceiros vizinhos da 
União devem ser encorajados a aderir ao 
regime comunitário se cumprirem a 
presente Directiva.  A Comissão deve 
envidar todos os esforços para promover 
este objectivo nas negociações com os 
países candidatos e com os potenciais 
países candidatos, bem como com os 
países abrangidos pela política europeia 
de vizinhança, e para prestar assistência 
financeira e técnica aos mesmos. Isto
facilitaria a transferência de tecnologia e 
de conhecimentos para esses países, o que 
constitui um meio importante para 
proporcionar a todos benefícios 
económicos, ambientais e sociais.  

Or. en

Justificação

É vital encorajar os países terceiros vizinhos da UE a aderir ao RCLE. Isto não só se reveste 
de importância numa óptica ambiental e de desenvolvimento, mas também aborda a questão
da fuga de carbono por parte das empresas da UE que se transferem para o outro lado da 
fronteira.

Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

33-A. É importante que, no futuro, o 
regime seja alargado a fim de incluir  
outros emissores assinaláveis de gases 
com efeito estufa, especialmente no sector 
dos transportes, como os transportadores
marítimos.  Neste intuito, a Comissão 
deve propor, quanto antes, alterações
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apropriadas, acompanhadas de uma 
avaliação de impacto, com o objectivo de 
incorporar o sector do transporte 
marítimo no regime comunitário até 2013,
e definir uma data para a inclusão do 
transporte rodoviário. 

Or. en

Justificação

É importante prosseguir a inclusão dos transportes no RCLE, especialmente no que diz 
respeito ao transporte marítimo. No presente, não se dispõe de uma avaliação de impacto 
adequada nem de dados fiáveis. No entanto, a Comissão deveria alargar o regime aquando 
da próxima revisão. 

Alteração 15

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 33-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

33-B. Para garantir a igualdade de
condições no mercado interno, a 
Comissão deve, se for caso disso, emitir 
orientações ou apresentar propostas que 
visem continuar a harmonizar a aplicação 
da presente Directiva, tal como as 
definições utilizadas, as imposições e 
sanções. 

Or. en

Justificação

Para proporcionar mais certeza jurídica e criar uma efectiva igualdade de condições na UE, 
cabe prever uma maior harmonização, por exemplo, no que diz respeito às definições
(encerramento) e às imposições e sanções estabelecidas pelos Estados-Membros.
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Alteração 16

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

34-A. As informações sobre a aplicação 
da presente Directiva devem ser de fácil 
acesso, em especial para as pequenas e 
médias empresas (PME). Para ajudar as 
empresas, em especial as PME, a 
cumprirem os requisitos da presente 
Directiva, os Estados-Membros devem 
criar serviços nacionais de assistência. 

Or. en

Justificação

Muitas das empresas abrangidas pelo RCLE são PME que carecem de recursos suficientes e 
que poderiam estar em situação de desvantagem face às grandes empresas na aquisição de 
licenças por meio de venda em leilão e comércio. O mínimo a fazer é facultar-lhes
informações de fácil acesso sobre os requisitos em pormenor. A melhor solução prática para 
o fazer varia de um Estado-Membro para outro, dependendo do quadro institucional 
específico, tal como se fez no caso da Directiva REACH.  

Alteração 17

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2 – alínea b)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

"(h) "Novo operador", qualquer instalação 
que desenvolva uma ou mais das 
actividades indicadas no anexo I e que 
tenha obtido um título de emissão de gases 
com efeito de estufa na sequência da 
apresentação à Comissão da lista referida 
no n.º 1 do artigo 11.°;"

"(h) "Novo operador", qualquer instalação 
que desenvolva uma ou mais das 
actividades indicadas no anexo I e que 
tenha obtido um título de emissão de gases 
com efeito de estufa ou uma actualização
do título de emissão de gases com efeito
de estufa por força de uma mudança na 
natureza ou no funcionamento, ou de um 
aumento significativo da sua capacidade, 
na sequência da apresentação à Comissão 
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da lista referida no n.º 1 do artigo 11.°;"

Or. en

Justificação

A "fuga de carbono" poderia ser em parte abordada se o aumento da produção fosse 
autorizado a ter lugar na Europa. Se um aumento significativo da capacidade existente (que, 
regra geral, implica investimentos em eficiência energética) for tratado como um novo 
operador, isso pode desencadear novos investimentos, mais eficientes. Para garantir a 
igualdade de condições, a Comissão deveria proporcionar orientações sobre o que engloba
exactamente um aumento significativo da capacidade. 

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Para minimizar a incerteza das empresas, avançar mais rumo à harmonização e maximizar 
as eficiências, a venda em leilão deve ser administrada centralmente. 

Alteração 19

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 7
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Embora subsistam razões para variar o nível de direitos de venda em leilão ao dispor dos 
participantes nos vários Estados Membros, a venda em leilão deve ser administrada
centralmente. Esta alteração visa clarificar esse aspecto.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O RCLE não é um imposto geral. Torna-se vital que as receitas resultantes da venda em 
leilão sejam totalmente despendidas em medidas tendentes a reduzir as emissões, a atenuar 
os possíveis impactos negativos do regime comunitário e a apoiar os países em 
desenvolvimento. Como se trata se de um regime da UE, e dado que abordar as alterações
climáticas é um objectivo colectivo da UE, é lógico que as receitas sejam geridas num fundo 
a nível comunitário. Isto será mais eficaz e assegurará uma significativa conjugação dos 
recursos.
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Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As receitas dos leilões devem ser igualmente utilizadas para criar e apoiar os sectores de 
baixo teor de carbono do futuro. As plataformas tecnológicas existentes no domínio das 
tecnologias limpas, da eficiência energética e de transportes com um baixo teor de carbono 
podem desempenhar um papel útil neste contexto.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

“e-A)  desenvolver a capacidade 
institucional nos países menos 
desenvolvidos para lhes permitir 
desenvolver e gerir de forma bem 
sucedida projectos de redução das 
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emissões;”

Or. en

Justificação

Uma prioridade-chave para apoiar a redução do carbono no mundo em desenvolvimento é 
assegurar que existam as capacidades institucionais e administrativas para desenvolver e 
gerir projectos de forma bem sucedida, por exemplo, um registo das terras no caso de
projectos florestais.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

“g-A) financiar infra-estruturas 
energéticas básicas, especialmente nos 
Estados-Membros situados nas fronteiras 
da União ou isolados das grandes redes 
energéticas da União, que podem estar 
expostos a um risco acrescido de 
dependência de importações de 
electricidade de países terceiros em 
resultado do regime comunitário ."

Or. en

Justificação

Alguns Estados-Membros situados nas fronteiras da UE e, em particular, em redes isoladas, 
têm manifestado preocupações no sentido de a aplicação do RCLE-UE poder dar origem a 
uma dependência acrescida de importações de energia de países terceiros, dado que os 
geradores procuram localizar-se para além das fronteiras. Afigura-se, por esse motivo, 
judicioso que algumas das receitas de leilões sejam reservadas para infra-estruturas 
energéticas básicas, que poderão contribuir para mitigar esses impactos.
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Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

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

5. Até 31 de Dezembro de 2009, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, à frequência, 
concepção, administração e outros 
aspectos dos leilões, a fim de assegurar que 
estes se processem de uma forma aberta, 
transparente, previsível, simples e não 
discriminatória. O regulamento designará 
o organismo competente para gerir o 
leilão a nível comunitário, previsto no n.º 
1. Os leilões devem ser realizados de forma 
a garantir que:
a)  o processo de leilão seja previsível no 
que se refere ao calendário, à frequência 
e ao volume de licenças disponíveis;
b) o preço das licenças seja determinado 
pelo mercado e seja mantida suficiente 
liquidez no mercado;
c)  todos os participantes tenham acesso 
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igual à informação;
d) os operadores, em especial pequenas e 
médias empresas abrangidas pelo regime 
comunitário, tenham acesso pleno e 
preferencial; e
e) outros participantes não prejudiquem o 
funcionamento dos leilões através, inter 
alia, de colusão, manipulação do mercado 
e abuso de posição dominante.
O regulamento comportará medidas 
específicas para limitar qualquer impacto 
negativo que a especulação financeira por 
parte de outros participantes no leilão 
possa ter sobre o ambiente ou a relação 
custo-eficácia do regime comunitário. A 
Comissão consultará todas as partes 
interessadas sobre o conteúdo desse 
regulamento. Essa medida, destinada a 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, a fim de a 
complementar, deve ser aprovada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
[n.º 3 do artigo 23.º.].

Or. en

Justificação

Para que o mercado do carbono funcione adequadamente, os leilões devem começar muito 
antes do início do actual período de comércio de licenças e os princípios e as disposições 
detalhadas aplicáveis aos leilões devem ser publicadas com suficiente antecedência, a fim de 
permitir que os intervenientes no mercado se preparem e evitar incerteza e volatilidade do 
mercado. Além disso, a concepção exacta dos leilões deve ser estabelecida de uma forma a 
evitar, tanto quanto possível, a especulação e comportamentos anticoncorrenciais.

Alteração 26

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

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

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

Or. en

Justificação

As regras precisas para a atribuição de emissões a título gratuito devem ser decididas com a 
maior brevidade possível. Esta informação é vital para os sectores afectados e influenciará 
as decisões em matéria de investimentos. Tendo em conta que a maior parte das indústrias 
em causa tem um prazo de introdução e um horizonte de investimento relativamente longos, 
quanto mais depressa as regras precisas e os mecanismos de atribuição forem conhecidos, 
melhor os investidores e as empresas os poderão ter em conta nas suas decisões comerciais. 

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

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

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem estabelecer parâmetros de 
referência harmonizados para as emissões 
de gases com efeito de estufa e a eficiência 
energética das instalações em cada sector 
que beneficia de licenças de emissão a 
título gratuito. Estes parâmetros de 
referência devem basear-se nas melhores
técnicas e tecnologias disponíveis no 
mercado em matéria de emissões de gases 
com efeito de estufa e eficiência 
energética, incluindo substitutos, 
processos de produção alternativos, 
utilização da biomassa, co-geração e  
captura e armazenamento de gases com 
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electricidade. efeito de estufa. A atribuição de licenças 
de emissão a título gratuito será efectuada 
a um nível não superior ao indicado pelo 
parâmetro de referência sectorial 
adequado, de modo a remunerar os 
operadores mais eficientes.  Acima de 
tudo, as medidas referidas no primeiro 
parágrafo não devem dar incentivos ao 
aumento das emissões. Não devem ser 
atribuídas quaisquer licenças de emissão a 
título gratuito para a venda a terceiros da 
produção de electricidade.

Or. en

Justificação

Todos os sectores devem preparar-se, com maior brevidade possível, para uma economia de 
baixo teor de carbono. Por esse motivo, a atribuição de licenças a título gratuito não se deve 
processar numa base histórica, que remunera as empresas e tecnologias existentes, mas com 
base nas Melhores Tecnologias Disponíveis. Este tipo de atribuição remunerará as empresas 
eficientes do ponto de vista energético que investiram em processos de produção compatíveis 
com o ambiente. A electricidade gerada a partir de energia como subproduto de processos 
industriais e não comercializada não deve ser abrangida pelo sistema de leilão, a fim de  
desincentivar a queima de gases de combustão. 

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão elaborará, até 1 de 
Setembro de 2009, um relatório sobre os 
resultados do seu exame da pertinência de 
uma directiva em matéria de certificados 
brancos, referidos no n.º 5 do artigo 4.º da 
Directiva 2006/32/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de Abril de 
2006 relativa à eficiência na utilização 
final de energia e aos serviços 
energéticos1. Em particular, o relatório 
definirá o potencial de um regime 
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obrigatório de comércio de certificados 
brancos a nível comunitário, que forneça 
incentivos adicionais aos operadores que 
beneficiam de licenças de emissão a título 
gratuito para que invistam nas técnicas e 
tecnologias energéticas mais eficientes, 
estabeleça metas obrigatórias de 
eficiência energética ou valores-limite 
para os participantes e ofereça um 
sistema de certificados negociáveis que 
poderão ser obtidos mediante a adopção 
de técnicas ou tecnologias de eficiência 
energética. Se o relatório concluir que um 
regime desta natureza comporta 
benefícios para o ambiente, apresenta 
uma boa relação custo-eficácia, é 
exequível na prática e corresponde aos 
princípios de uma melhor legislação, a 
Comissão apresentará as proposta 
legislativas adequadas até 30 de Junho de 
2010. 
1 JO L 114, de 27.4.2006, p. 64.

Or. en

Justificação

No n.º 5 do artigo 4.° da Directiva 2006/32/CE relativa à eficiência na utilização final de 
energia e aos serviços energéticos, a Comissão é instada a "analisar a oportunidade de 
apresentação de uma proposta de directiva que vise um maior desenvolvimento da 
abordagem de mercado em matéria de melhoria da eficiência energética através de 
«certificados brancos»". Mas nenhuma data fixa ficou estabelecida para a conclusão desta 
importante análise. O projecto "Euro White Cert" (certificados brancos europeus) estuda 
actualmente as possibilidades de um sistema de certificados brancos à escala da União 
Europeia e as suas ligações potenciais com o RCLE-UE.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

concedida a produtores de electricidade 
relativamente à produção de calor através 
de co-geraçăo com elevado nível de 
eficiência, conforme definida na Directiva 
2004/8/CE para uma procura 
economicamente justificável, a fim de 
garantir o tratamento equitativo face a 
outros produtores de calor. O calor 
fornecido às instalações de aquecimento 
urbano mais eficientes beneficiará de 
uma atribuição de licenças a título 
gratuito. A fim de serem elegíveis para  
licenças a título gratuito, estas instalações 
devem satisfazer níveis elevados de 
eficiência em termos de emissões de 
carbono, que são estabelecidos pela 
Comissão nas medidas de execução 
referidas no n.º 1. Em cada ano 
subsequente a 2013, a atribuição total de 
licenças de emissão a essas instalações no 
que diz respeito à produção do referido 
calor deve ser ajustada pelo factor linear 
referido no artigo 9.°.

Or. en

Justificação

O aquecimento urbano, se se basear nas tecnologias mais eficientes em termos de emissões 
de carbono, constitui uma forma importante de reduzir as emissões. Todavia, a sua principal 
concorrência no mercado do calor provém de caldeiras alimentadas a combustíveis fósseis 
não cobertas pelo RCLE-UE. A fim de evitar incentivos económicos perversos que levem ao 
abandono do aquecimento urbano, os projectos mais eficientes devem ser elegíveis para 
licenças a título gratuito.

Alteração 30

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 6 – parágrafos 1-A e 1-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

“ A Comissão publicará, até 30 de Junho 
de 2010, regras inteiramente 
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harmonizadas e aplicáveis à escala 
comunitária para a atribuição no caso de 
novos operadores. 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.].

Caso adequado, a Comissão poderá 
publicar orientações sobre a aplicação da 
definição de novos operadores.”

Or. en

Justificação

É necessário estabelecer regras comunitárias claramente definidas para a atribuição da 
reserva relativa a novos operadores, incluindo as medidas a adoptar relativamente a licenças 
excedentárias não utilizadas e orientações complementares sobre o que significa um aumento 
substancial da capacidade, a fim de assegurar condições equitativas de concorrência e 
previsibilidade.  

Alteração 31

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 -  n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10.º-A –  n.º 9 –  primeiro parágrafo

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

9. O mais tardar até 1 de Junho de 2010 e 
posteriormente com uma periodicidade de 
4 anos, a Comissão deve proceder à 
determinação dos sectores referidos no 
n.º 8.

Or. en

Justificação

Na ausência de um acordo internacional, há sectores que são vulneráveis à "fuga de 
carbono", pelo que se deverá tomar decisões sobre as iniciativas mais adequadas tão 
rapidamente possível. Este aspecto apresenta não apenas um interesse vital para os sectores 
em causa, como poderá também afectar o montante dos subsídios disponíveis para as vendas 
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em leilão, motivo por que acaba por se revestir de importância crucial para o mercado do 
carbono na sua totalidade. Uma reavaliação de 3 em 3 anos dos sectores afectados conduzirá 
desnecessariamente a uma incerteza que é prejudicial ao investimento.

Alteração 32

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 - n.º 8
Directiva 2003/87/CE
 Artigo 10.º-A –  n.º 9 –  terceiro parágrafo – secção introdutória

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Deverá ser tida em conta a perda directa de competitividade da UE em termos de empregos e 
de investimento (directo estrangeiro). O comércio de emissões não deverá ser concebido de 
forma tal que acabe por resultar unicamente na "exportação de postos de trabalho” e na 
“importação de poluição".

Alteração 33

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 -  n.º 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10.º-A – n.º 9 – terceiro parágrafo – alínea d)-A (nova)

Texto proposto pela Comissão Alteração

"d)-A. o efeito da repercussão do custo do 
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CO2 nos preços da electricidade no sector 
ou subsector em causa."

Or. en

Justificação

Os produtores de electricidade fazem repercutir os custos do CO2 nos preços da electricidade 
que praticam. Para alguns sectores expostos ao risco da fuga de carbono (por exemplo, o do 
alumínio), estes efeitos indirectos do Regime Comunitário de Comércio de Licenças de 
Emissão chegam a ser seis vezes mais elevados que as consequências directas do RCLE-UE. 
A Comissão deve, por conseguinte, ter em consideração este tipo de efeitos indirectos, ao 
ponderar quais os sectores que deverão beneficiar de licenças de emissão a título gratuito.

Alteração 34

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

O mais tardar em Junho de 2011, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

O mais tardar em Junho de 2010, a 
Comissão deve, em função do resultado 
das negociações internacionais e na medida 
em que estas resultem em reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
nível mundial, e após consulta aos 
parceiros sociais relevantes, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório analítico avaliando a situação no 
que diz respeito a sectores ou subsectores 
com utilização intensiva de energia que 
tenham sido determinados como estando 
expostos a riscos significativos de fuga de 
carbono. Esse relatório deve ser 
acompanhado de eventuais propostas 
adequadas, que podem incluir:

Or. en

Justificação

Na ausência de um acordo internacional, há sectores que são vulneráveis à "fuga de 
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carbono", pelo que haverá que tomar decisões, tão rapidamente quanto possível, sobre as 
iniciativas mais adequadas. Este aspecto não apenas apresenta um interesse vital para os 
sectores em causa, como poderá também afectar a quantidade de licenças de emissão 
disponíveis para as vendas em leilão, motivo por que acaba por se revestir de importância 
crucial para o mercado do carbono na sua totalidade.

Alteração 35

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 -  n.º 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11.º-A –  n.º 7-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

"7-A. Ao celebrar o acordo referido no 
n.º 5 e ao desenvolver e aplicar o novo 
acordo internacional referido no n.º 6, a 
Comissão examina as possibilidades de o 
regime comunitário apoiar projectos 
ligados ao Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) 
distinguidos com o padrão de ouro,
susceptíveis de patrocinar acções de 
florestamento, reflorestação, redução das 
emissões da desflorestação e outras 
actividades silvícolas de carácter 
sustentável — incluindo o combate à 
erosão e a depuração das águas residuais. 
A  Comissão apura, em particular, se 
determinada proporção das Reduções 
Certificadas de Emissões (RCE) 
autorizadas aos participantes nos termos 
do regime comunitário, a fim de que eles 
observem os respectivos limites máximos 
de emissões, deve provir especificamente 
das referidas fontes. A Comissão elabora, 
até 1 de Setembro de 2010, um relatório 
contendo as propostas adequadas para o 
efeito."

Or. en

Justificação

É importante assegurar que os créditos externos que dão entrada no RCLE-UE cumprirão, 
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tanto quanto possível, o padrão de ouro da acreditação, de molde a garantir que a União 
Europeia não apoia senão a qualidade e as actividades suplementares dotadas de critérios 
claros de desenvolvimento sustentável. Este facto atestará que as finanças comunitárias 
relacionadas com o carbono propiciam uma efectiva redução das emissões de gases com 
efeitos de estufa e contribuem para o esforço de desenvolvimento sustentável levado a cabo 
nos países mais pobres.

Alteração 36

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

10-A. Ao artigo 12.º é aditado o seguinte 
parágrafo:
"1-A. A Comissão apresenta, até 1 de 
Setembro de 2009, propostas legislativas 
adequadas, que garantam que o mercado 
das licenças de emissão está ao abrigo da 
ocorrência de operações de iniciados e de 
acções de manipulação do mercado. 
Especificamente, a Comissão pondera se, 
para os efeitos da presente Directiva, as 
licenças de emissão são consideradas 
como 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

A natureza jurídica das licenças de emissão no mercado financeiro não é clara. Alguns 
países consideram-nas como instrumentos financeiros, cuja troca é supervisionada pela 
autoridade dos serviços financeiros, ao passo que outros as entendem como activos normais e 
concebem apenas os seus derivados como instrumentos financeiros. É importante introduzir 
clareza neste ponto, a fim de aumentar a confiança do mercado e reforçar a transparência. 
As operações de iniciados e a manipulação do mercado poderiam distorcer o sector, reduzir 
a sua credibilidade e afectar a confiança dos investidores.
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Alteração 37

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º - n.º 13-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 15.º-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

13-A. É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 15.º-A

Divulgação de informações e sigilo 
profissional

1. Os Estados-Membros e a Comissão 
certificam-se de que todas as decisões e 
todos os relatórios respeitantes à 
quantidade e à atribuição de licenças de 
emissão e ao controlo, comunicação e 
verificação das emissões serão 
imediatamente divulgados de uma forma 
que garanta o rápido acesso a essa 
informação em bases não 
discriminatórias.
2. A obrigação do sigilo profissional 
aplica-se a todas as pessoas que 
trabalham ou trabalharam para a 
Comissão ou para autoridades 
competentes dos Estados-Membros e para 
os organismos aos quais a Comissão ou as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros possam ter delegado 
certas tarefas. As informações abrangidas 
pelo sigilo profissional não podem ser 
divulgadas a qualquer outra pessoa ou 
autoridade, excepto em consequência da 
aplicação de leis, regulamentos ou 
disposições administrativas em vigor."

Or. en

Justificação

É essencial garantir a aplicação das normas que regem os instrumentos financeiros no que se 
refere ao comércio das licenças de emissão, a fim de aumentar a confiança do mercado e 
reforçar a transparência. A publicação de informações sensíveis em termos de mercado pela 
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Comissão e pelos Estados-Membros deverá ser regulada de forma estrita e clara.

Alteração 38

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º -  n.º 14-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 18.º -  n.º 1-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

(14.º-A) Ao artigo 18.º é aditado o 
seguinte parágrafo:
"A Comissão, ou um organismo 
competente designado pela Comissão, 
administra a nível comunitário a venda 
em leilão de licenças de emissão prevista 
no artigo 10.º. Esse organismo 
competente coordena as suas actividades 
em estreita colaboração com as 
autoridades competentes designadas pelos 
Estados-Membros. Especificamente, ele 
certifica-se de que as autoridades 
competentes de cada Estado-Membro 
disponham de dados exaustivos sobre a 
atribuição de licenças de emissão através 
do leilão de instalações sob a sua 
jurisdição."

Or. en

Alteração 39

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º -  n.º 20
Directiva 2003/87/CE
Artigo 25.º -  n.º 1-B A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

"1-B A. No âmbito da Política Europeia 
de Vizinhança e do processo de 
alargamento, a Comissão deve visar a 
celebração de acordos com os países em 
causa a fim de os incluir no regime 
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comunitário, ou prever o reconhecimento 
mútuo de licenças de emissão."

Or. en

Justificação

É vital incentivar os países terceiros situados junto às fronteiras da UE a integrar o RCLE-
-UE. Este aspecto não só assume uma enorme importância do ponto de vista ambiental e do 
desenvolvimento, como também permite fazer face à questão da fuga de carbono das 
empresas comunitárias que decidam instalar-se além-fronteiras.

Alteração 40

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

Texto proposto pela 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;
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(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 fim de minorar o fardo administrativo imposto às pequenas e médias empresas (PME), 
evitar a burocracia e as despesas administrativas supérfluas e aumentar a eficiência do 
sistema, as pequenas instalações deverão dispor da possibilidade de usufruir de uma 
"cláusula de saída" do sistema, caso já vigorem medidas equivalentes. Um terço do total das 
instalações abrangidas pelo regime é constituído por pequenas instalações que, no seu todo, 
não representam senão 2% das emissões globais recenseadas.

Alteração 41

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1.º -  n.º 21
Directiva 2003/87/CE
Artigo 27.º -  n.º 2-A (novo)

Texto proposto pela Comissão Alteração

"2-A. As instalações excluídas do regime 
comunitário ao abrigo dos n.os 1 e 2 que 
pretendam voluntariamente continuar a 
integrar o referido regime são livres de o 
fazer. Os Estados-Membros devem prever 
esta eventualidade e notificam a Comissão 
de tais casos, ao apresentarem uma 
notificação ao abrigo do n.º 1."

Or. en

Justificação

Deverá prever-se o caso daquelas pequenas instalações que preferem permanecer no âmbito 
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do RCLE-UE, por exemplo, devido aos investimentos já efectuados.

Alteração 42

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

"Artigo 30.º
Revisão e evolução futura

…

1. Com base na experiência da aplicação 
da presente Directiva […] e à luz dos 
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 […], 
nomeadamente os dos transportes, do 
aquecimento doméstico e industrial e da 
agricultura, deverem ou não 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. …

2. 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.
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3. A Comissão apresenta, o mais 
rapidamente possível, propostas 
legislativas destinadas a incorporar o
sector dos transportes marítimos no 
regime comunitário até 2013.
4. A Comissão apresenta, até 2013, 
propostas adequadas que especifiquem 
uma data para a incorporação do 
transporte rodoviário 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 artigo original sobre a cláusula de revisão tornou-se obsoleto e deverá ser substituído por 
um novo. Importa prosseguir a revisão do regime comunitário, a fim de aumentar a sua 
eficiência, adicionar-lhe outros sectores e garantir uma efectiva igualdade nas condições de 
concorrência na União Europeia.

Alteração 43

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

Texto proposto pela Comissão Alteração

2-A. É aditado o seguinte parágrafo:
"2-A. Uma única actividade que 
simultaneamente se enquadre em vários 
dos subtítulos seguintes é considerada 
exclusivamente ao abrigo dos critérios 
aplicáveis ao subtítulo sectorial mais 
específico".

Or. en

Justificação

É necessário esclarecer quais os critérios aplicáveis quando uma instalação pode enquadrar-
-se em mais do que uma actividade (por exemplo, energia/produção térmica e indústria 
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mineral). Este ponto já foi suscitado na Comunicação da Comissão de 2005 intitulada 
"Orientações Adicionais para os Planos de Atribuição de Licenças do Regime de Comércio 
de Licenças de Emissão da UE no Período de Comércio de 2008 a 2012" (COM(2005)703).
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