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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* : Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I : Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II : Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** : Parecer favorável
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I : Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II: Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria  dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III: Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria  dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 2003/87/CE a fim de melhorar e alargar o regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa da Comunidade
(COM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0016),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.º 1 do artigo 175.º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0043/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, da 
Comissão do Comércio Internacional, da Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários e da Comissão do Desenvolvimento Regional (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo 
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Conselho Europeu assumiu um 
compromisso firme de redução, até 2020, 
das emissões gerais de gases com efeito de 
estufa da Comunidade de pelo menos 20% 
em relação aos níveis de 1990 e de 30% se 
os outros países desenvolvidos se 
comprometerem a garantir reduções de 
emissões comparáveis e se países em 
desenvolvimento economicamente mais 

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

avançados contribuírem de forma 
adequada, de acordo com as suas 
responsabilidades e capacidades. Até 2050, 
as emissões globais de gases com efeito de 
estufa deverão ser reduzidas para valores, 
no mínimo, 50% inferiores aos seus níveis 
de 1990. Todos os sectores da economia 
deverão contribuir para estas reduções de 
emissões, incluindo os do transporte 
marítimo e da aviação. Graças à sua 
inclusão no regime comunitário, a 
aviação contribui para 20% a 30% de 
reduções. Até à inclusão do sector do 
transporte marítimo no regime 
comunitário, o que deverá suceder o mais 
tardar até 2015, as emissões provocadas 
pelo transporte marítimo devem ser 
incluídas na Decisão relativa aos esforços 
a realizar pelos Estados-Membros no 
sentido de respeitar os compromissos de 
redução das emissões de gases com efeito 
de estufa da Comunidade até 2020.

Or. en

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo 
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Face à magnitude e velocidade da 
desflorestação mundial, é essencial 
aplicar as receitas provenientes da venda 
em leilão do regime comunitário na 
tentativa de travar a desflorestação e 
incrementar o florestamento sustentável e 
a reflorestação. Para além disso, a UE 
deve trabalhar no sentido de criar um 
sistema reconhecido a nível internacional 
de redução da desflorestação e aumento 
das acções de florestamento e de 
reflorestação. Baseando-se numa 
"coligação de voluntariosos", os 
Estados-Membros deveriam contribuir 
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com receitas para um fundo da UE ou 
internacional destinado a ser eficazmente 
despendido para este e para outros fins a 
nível internacional.

Or. en

Alteração 3

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 
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.

(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. Nos casos em que os 
produtores de electricidade produzem 
também aquecimento e refrigeração a 
partir da co-geração com elevado nível de 
eficiência, conforme definido na Directiva 
2004/8/CE, os produtores de electricidade 
deveriam receber licenças de emissão a 
título gratuito no que diz respeito ao 
aquecimento e à refrigeração, a fim de 
evitar distorções da concorrência devido ao 
aumento dos custos do CO2.

Or. en
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Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

(16-A) O principal incentivo a longo 
prazo para a captura e o armazenamento 
de carbono decorre do facto de não ser 
exigida a devolução das licenças no que 
diz respeito ao CO2 permanentemente 
armazenado. Para além disso, a fim de 
acelerar o desenvolvimento das primeiras 
infra-estruturas comerciais, devem ser 
utilizadas as receitas provenientes da 
venda em leilão e atribuídas licenças 
suplementares da reserva dos novos 
operadores às doze primeiras 
infra-estruturas desse tipo na UE ou em 
qualquer país terceiro que tenha 
ratificado o futuro acordo internacional 
sobre as alterações climáticas. 

Or. en

Alteração 5

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 

(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 
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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.

efeito de estufa. Não obstante a 
disponibilidade de fornos eléctricos de 
arco como processo de produção 
alternativo, as regras harmonizadas 
podem ter igualmente em conta as 
emissões provocadas pela utilização de 
efluentes gasosos de combustíveis 
emitidos por altos-fornos com injecção de 
oxigénio, nos casos em que não é possível 
evitar a produção destes efluentes gasosos 
no processo de produção de aço em 
altos-fornos; neste contexto, as regras
podem prever a concessão de licenças a 
título gratuito para a utilização dos altos-
fornos em que têm origem estes gases.
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, do aquecimento e da 
refrigeração a instalações industriais, bem 
como entre as actividades industriais 
realizadas em instalações a cargo de um 
só operador e a produção em instalações 
subcontratadas. 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.

Or. en
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Alteração 6

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 
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 

(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 
provocadas por instalações menos 
eficientes em termos de carbono 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 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, 
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consumo de electricidade no processo de 
produção, sem alterar a quantidade total 
das licenças de emissão.

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

Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo 
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A fim de proporcionar previsibilidade, 
deverão ser dadas garantias aos operadores 
sobre as suas possibilidades de utilização 
das RCE e URE após 2013, até esgotar o 
nível que lhes foi concedido para 
utilização no período de 2008 a 2012, de 
tipos de projecto aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012.
Dado que os Estados-Membros só podem 
proceder à transferência, entre períodos de 
cumprimento ao abrigo de acordos 
internacionais, de RCE e URE detidos por 
operadores depois de 2015 ("reporte" de 
RCE e URE) e apenas se os Estados-
Membros decidirem permitir o reporte 
desses RCE e URE no contexto dos 
direitos limitados de reporte desses 
créditos, essa segurança deverá ser 
proporcionada exigindo aos Estados-
Membros que permitam aos operadores 
trocar essas RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões antes 
de 2012 por licenças de emissão válidas a 
partir de 2013. Contudo, dado que os 
Estados-Membros não deverão ser 
obrigados a aceitar RCE e URE que não 
têm a certeza de poder utilizar para fins de 
cumprimento dos seus actuais 
compromissos internacionais, este requisito 
não deverá prolongar-se para além de 31 de 
Dezembro de 2014. Deverá ser dada aos 

(22) O RCLE-UE e os sistemas de 
comércio de licenças de emissão em 
países terceiros devem facilitar o acesso a 
créditos para reduções reais, verificáveis, 
adicionais e permanentes das emissões 
aos projectos de países que contribuem 
construtivamente para combater as 
alterações climáticas. Uma vez ratificado 
o futuro acordo internacional sobre as 
alterações climáticas, os créditos de tipo 
“padrão de ouro” dos países envolvidos 
devem ser aceites por todos os sistemas de 
comércio de licenças de emissão. A fim de 
proporcionar previsibilidade, deverão ser 
dadas garantias aos operadores sobre as 
suas possibilidades de utilização das RCE e 
URE, ambas de tipo “padrão de ouro”, 
após 2012. Os operadores devem poder 
utilizar estes créditos até uma média de 
5% das suas emissões durante o período 
de 2013 a 2020, desde que utilizem menos 
de 6,5% das URE e RCE, em comparação 
com as suas emissões de 2005, durante o 
período de 2008 a 2012, e que não 
prorroguem direitos ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 11-A. Esta medida garante que os 
operadores reduzam eficazmente as suas 
emissões abaixo dos níveis de 2005, no 
período de 2008-2012. Para além disso, 
prevê-se igualmente a utilização de 1,9 
mil milhões de toneladas durante o 
período de 2008 a 2020 ou de 500 mil 
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operadores a mesma segurança no que diz 
respeito a RCE de projectos que foram 
estabelecidos antes de 2013 no que diz 
respeito a reduções das emissões a partir de 
2013.

milhões de toneladas adicionais, 
superando a proposta da Comissão, o que 
equivale a 50% do esforço. Dado que os 
Estados-Membros só podem proceder à 
transferência, entre períodos de 
cumprimento ao abrigo de acordos 
internacionais, de RCE e URE detidos por 
operadores depois de 2015 ("reporte" de 
RCE e URE) e apenas se os 
Estados-Membros decidirem permitir o 
reporte desses RCE e URE no contexto dos 
direitos limitados de reporte desses 
créditos, essa segurança deverá ser 
proporcionada exigindo aos 
Estados-Membros que permitam aos 
operadores trocar essas RCE e URE 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões antes de 2012 por licenças de 
emissão válidas a partir de 2013. Contudo, 
dado que os Estados-Membros não deverão 
ser obrigados a aceitar RCE e URE que 
não têm a certeza de poder utilizar para 
fins de cumprimento dos seus actuais 
compromissos internacionais, este requisito 
não deverá prolongar-se para além de 31 de 
Dezembro de 2014. Deverá ser dada aos 
operadores a mesma segurança no que diz 
respeito a RCE de projectos que foram 
estabelecidos antes de 2013 no que diz 
respeito a reduções das emissões a partir de 
2013.

Or. en

Justificação

Embora se deva manter um elevado nível de flexibilidade no quadro do regime, é da maior 
importância que os projectos IC/MDL apliquem certas regras e normas a fim de garantir 
reduções reais e verificáveis das emissões.
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Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo 
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Uma vez obtido um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
os créditos MDL de países terceiros só 
deverão ser aceites no regime comunitário 
quando esses países tiveram ratificado o 
acordo internacional.

(25) Uma vez ratificado um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas 
pela Comunidade e a partir do momento 
em que é possível utilizar créditos 
adicionais até metade da redução 
adicional prevista no regime comunitário, 
a percentagem de RCE e de URE de tipo 
“padrão de ouro” concedida aos 
operadores será aumentada acima dos 
5%.

Or. en

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo 
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2003/87/CE
Artigo 1 – novo parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Prevê igualmente maiores reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
fim de contribuir para os níveis de 
reduções considerados cientificamente 
necessários para evitar alterações 
climáticas perigosas.

Prevê igualmente maiores reduções das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
fim de contribuir para os níveis de 
reduções considerados cientificamente 
necessários para evitar alterações 
climáticas perigosas. A Comunidade deve 
proceder à aplicação da redução de 30%, 
abaixo dos níveis de 1990, a ter efeito uma 
vez concluído o processo de ratificação 
pela Comunidade de um futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas.

Or. en
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Alteração 10

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 
da licença 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 
da lista referida no n.º 1 do artigo 11.°;"

Or. en

Justificação

De acordo com a proposta actual da Comissão, os aumentos de capacidade já não devem ser 
tratados como novos operadores. A diferença consiste em que se concederão créditos de 
emissões de GEE apenas a novas instalações e que no caso dos aumentos de capacidade 
apenas haverá como opção a venda em leilão. A proposta da Comissão põe em causa o 
equilíbrio entre as novas instalações e a expansão das capacidades. A sua abordagem não é 
a mais eficiente, pois corre o risco de prejudicar a inovação dos processos actuais. 

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo 
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2003/87/CE
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve publicar, até 30 de 
Junho de 2010, a quantidade absoluta de 
licenças de emissão para 2013, com base 
nas quantidades totais de licenças emitidas 
pelos Estados-Membros em conformidade 
com as decisões da Comissão relativas aos 

2. A Comissão deve publicar, até 30 de 
Setembro de 2009, a quantidade absoluta 
de licenças de emissão para 2013, com 
base nas quantidades totais de licenças 
emitidas ou a ser emitidas pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
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seus planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012.

as decisões da Comissão relativas aos seus 
planos nacionais de atribuição para o 
período de 2008 a 2012.

Or. en

Justificação

A quantidade total de licenças a ser emitida pelos Estados-Membros ao abrigo dos 
respectivos planos nacionais de atribuição para 2008-2012 deve ser finalizada até 2010, 
para que se possa anteceder esta data.

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo 
Artigo 1 – ponto 6
Directiva 2003/87/CE
Artigo 9-A – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No que respeita às instalações não 
abrangidas pelo regime comunitário, 
conforme o artigo 27.º, o número total de 
licenças de emissão deve ser 
adequadamente reduzido.

Or. en

Justificação

Se forem excluídas instalações do regime comunitário, o número de licenças de emissão terá 
que ser reduzido na mesma proporção a fim de assegurar o valor-limite global do regime.

Alteração 13

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 

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

atribuídas a título gratuito de acordo com o 
estabelecido no artigo 10.º-A. Até 31 de 
Dezembro de 2010, a Comissão determina 
e faz publicar, com base nos relatórios 
apresentados e no n.º 6 do artigo 10-A, o 
número de licenças de emissão para 
venda em leilão no período entre 2013 e 
2020.

Or. en

Justificação

É de extrema importância para o bom funcionamento do RCLE-UE e do sector da 
electricidade que os leilões de licenças para o período de 2013 em diante se realizem muito 
antes de 1 de Janeiro de 2013.

Alteração 14

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

 Texto da Comissão Alteração

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

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

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

a) um quarto, para medidas ligadas aos 
fundos de combate à desflorestação, ao 
reforço do florestamento e a acções de 
reflorestação em países que tenham 
ratificado o futuro acordo internacional, 
tendo em conta:
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Tecnologias Energéticas;
- os direitos e necessidades dos povos 
indígenas;
- a preservação da biodiversidade; e
- a utilização sustentável dos recursos da 
floresta;

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

b) um quarto, para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
países que tenham ratificado o futuro 
acordo internacional e para a 
transferência de tecnologias para esses 
países, por exemplo, através do Fundo 
Mundial para a Eficiência Energética e 
as Energias Renováveis;

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

c) e metade, para facilitar a adaptação aos 
efeitos adversos das alterações climáticas 
em países que tenham ratificado o futuro 
acordo  internacional sobre alterações 
climáticas. 

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

Or. en

Alteração 15

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



PE407.778v01-00 18/38 PR\727283PT.doc

PT

 Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

As receitas dos leilões deverão, em princípio, ser utilizadas para criar os futuros sectores de 
baixas emissões de carbono, mediante o reinvestimento das verbas nas áreas envolvidas. 

Alteração 16

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

 Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros devem incluir 
informação sobre a utilização das receitas 
para cada um dos fins arrolados nos n.os 3 
e 3-A nos seus relatórios apresentados ao 
abrigo da Decisão n.° 280/2004/CE.

Or. en
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Alteração 17

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

 Texto da Comissão Alteração

5. Até 31 de Dezembro de 2010, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 
forma aberta, transparente e não 
discriminatória. Os leilões devem ser 
realizados de forma a garantir que os 
operadores, em especial pequenas e médias 
empresas abrangidas pelo regime 
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 30 de Setembro de 2010, a 
Comissão deve adoptar um regulamento 
relativo ao calendário, administração e 
outros aspectos dos leilões, a fim de 
assegurar que estes se processem de uma 
forma aberta, harmonizada, transparente e 
não discriminatória. Para este fim, o 
processo deverá ser previsível, 
designadamente, no que respeita ao 
calendário e à sequência dos leilões e dos 
volumes a disponibilizar. A Comissão 
procede a consultas com todas as partes 
interessadas, antes de apresentar esta 
medida. Os leilões devem ser realizados e 
conduzidos de forma a garantir que:

a) os operadores, em especial pequenas e 
médias empresas abrangidas pelo regime 
comunitário, tenham um acesso justo e 
igual e possam participar sem restrições;

b) a participação no processo seja 
vantajosa do ponto de vista dos custos  
para os operadores;
c) todos os participantes tenham acesso à 
mesma informação ao mesmo tempo; e 
d) 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.].
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Or. en

Justificação

A Directiva deverá proporcionar uma orientação mais explícita à Comissão no que diz 
respeito ao Regulamento sobre os leilões, que deverá ser adoptado ao abrigo do n.º 5. A 
Comissão deverá ser, em particular, instada a proceder a consultas com todas as partes 
interessadas antes da preparação do referido Regulamento. Os leilões deverão também visar 
a garantia da liquidez do mercado e evitar a ocorrência de distorções nos mercados 
secundários existentes.

Alteração 18

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

 Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros, em consulta 
com a Comissão, poderão autorizar uma 
agência comunitária ou uma instituição a 
actuar em seu nome em leilões de licenças 
de emissão. As receitas provenientes 
desses leilões realizados por uma agência 
comunitária ou por uma instituição serão 
distribuídas entre os Estados-Membros, 
ao abrigo do disposto no n.° 2, logo que 
isso seja possível, após o encerramento de 
cada leilão.

Or. en

Justificação

A quantidade de licenças a leiloar a nível comunitário tem de ser determinada e comunicada, 
a fim de permitir que os Estados-Membros calculem o número de licenças que podem leiloar, 
em conformidade com o n.° 2 do artigo 10.°. Haverá que ter em conta a complexidade e os 
custos administrativos decorrentes da realização de leilões nos 27 Estados-Membros 
aquando da elaboração do futuro Regulamento de leilões da Comissão.
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Alteração 19

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

 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.

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

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

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 electricidade.

As medidas referidas no primeiro parágrafo 
devem, na medida do possível, estabelecer 
parâmetros harmonizados destinados a
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. Tais 
medidas podem igualmente ter em conta 
as emissões relacionadas com a utilização 
de resíduos de gases de combustão 
provenientes de altos fornos a oxigénio, 
sempre que a produção desses resíduos de 
gases de combustão não possa ser evitada 
no processo de produção de aço em altos 
fornos; a este respeito, as medidas 
poderão prever a atribuição de licenças 
gratuitas aos altos fornos que emitem 
esses gases. Não devem ser atribuídas 
quaisquer licenças de emissão a título 
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gratuito para a venda líquida da produção 
de electricidade a terceiros.

Após conclusão pela Comunidade de um 
acordo internacional sobre alterações 
climáticas que resulte em reduções 
obrigatórias das emissões de gases com 
efeito de estufa comparáveis às da 
Comunidade, a Comissão deve proceder à 
revisão dessas medidas a fim de 
estabelecer que a atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito se limite apenas 
aos casos em que tal seja plenamente 
justificável ao abrigo desse acordo.

Após conclusão pela Comunidade de um 
futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas que resulte em 
reduções obrigatórias das emissões de 
gases com efeito de estufa comparáveis às 
da Comunidade, a Comissão deve proceder 
à revisão dessas medidas a fim de 
estabelecer que a atribuição de licenças de 
emissão a título gratuito se limite apenas 
aos casos em que tal seja plenamente 
justificável ao abrigo desse acordo.

Or. en

Justificação

A presente alteração antecipa a data em que a Comissão tem de adoptar normas para a livre 
atribuição de licenças. O n.° 1 do artigo 11.° prevê que os Estados-Membros tenham 
obrigatoriamente de apresentar à Comissão a lista definitiva das instalações e o processo de 
atribuição de licenças de emissão a título gratuito até 30 de Junho de 2011. Dado que os 
Estados-Membros devem proceder a consultas com as entidades detentoras das instalações 
que integram esta lista e com o público em geral, o período proposto é demasiado curto. 
Além disso, e 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. Por último, deverá ser fomentada a eficiência energética 
no que diz respeito à questão dos resíduos dos gases de combustão que emanam da produção 
do aço.

Alteração 20

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-A – n.º 2

 Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, não 
devem ser concedidas licenças de emissão 
a título gratuito a produtores de 
electricidade, a instalações de captura, a 
condutas para o transporte ou a locais de 
armazenamento de emissões de gases com 

2. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 3 e 
6-A, não devem ser concedidas licenças de 
emissão a título gratuito a produtores de 
electricidade, a instalações de captura, a 
condutas para o transporte ou a locais de 
armazenamento de emissões de gases com 
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efeito de estufa. efeito de estufa.

Or. en

Alteração 21

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

 Texto da Comissão Alteração

3. A atribuição a título gratuito pode ser 
concedida a produtores de electricidade
relativamente à produção de calor através 
de co-geração 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.º.

3. Nos casos em que os produtores de 
aquecimento ou de refrigeração recebam 
uma licença de emissão a título gratuito 
em virtude do n.º 1 relativamente à 
produção de aquecimento ou refrigeração
através de co-geração com elevado nível de 
eficiência, conforme definida na Directiva 
2004/8/CE para uma procura 
economicamente justificável, serão 
atribuídas licenças de emissão a título 
gratuito para a produção de electricidade 
no que se refere ao auto-consumo, a fim 
de garantir o tratamento equitativo. 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.º.

Or. en

Alteração 22

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

 Texto da Comissão Alteração

6-A. Serão deixadas 60 milhões de 
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licenças de emissão na reserva para novos 
operadores até 31 de Dezembro de 2015, 
as quais serão atribuídas às doze 
primeiras instalações que tenham dado 
início à captura com fins comerciais e ao 
armazenamento geológico de emissões de 
dióxido de carbono antes dessa data, à 
razão de uma licença de emissão por cada 
tonelada armazenada a título permanente 
até 2016. A Comissão determinará quais 
são estas doze instalações antes de 1 de 
Janeiro de 2013. 
Será oferecida esta oportunidade a 
instalações de qualquer local da UE ou de 
países terceiros que tenham ratificado o 
futuro acordo internacional. 

Or. en

Alteração 23

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

 Texto da Comissão Alteração

8. Em 2013 e em cada ano subsequente até 
2020, devem ser atribuídas licenças a título 
gratuito a instalações em sectores expostos 
a um risco significativo de fuga de carbono 
até 100% da quantidade determinada de 
acordo com os n.ºs 2 a 6.

8. Em 2013 e em cada ano subsequente até 
2020, devem ser atribuídas licenças a título 
gratuito a instalações em sectores 
subsectores expostos a um risco 
significativo de fuga de carbono até 100% 
da quantidade determinada de acordo com 
os n.ºs 2 a 6.

Or. en

Alteração 24

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 8
Directiva 2003/87/CE
Artigo 10-B – introdução e travessão 1
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 Texto da 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 31 de Dezembro 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 perda 
importante de quota de mercado em favor 
de instalações com uma menor eficiência 
em termos de emissões de carbono 
situadas fora da Comunidade em países 
que não participem no futuro acordo 
internacional ("fuga de carbono"). Esse 
relatório deve ser acompanhado de 
eventuais propostas adequadas, que podem 
incluir:

– o ajustamento da proporção de licenças 
de emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10º-A;

– o ajustamento, a manutenção ou o 
aumento da proporção de licenças de 
emissão recebidas a título gratuito por 
esses sectores ou subsectores ao abrigo do 
artigo 10º-A;

Or. en

Justificação

A definição de "fuga de carbono" é importante para que haja uma compreensão clara de 
quais são os sectores industriais efectivamente afectados e em que medida. A quantidade de 
licenças de emissão a título gratuito só poderá ser determinada após as negociações COP-15 
a realizar em Copenhaga em Dezembro de 2009, após as quais a Comissão apresentará o seu 
relatório sobre as "fugas de carbono". Neste momento, não se devem avançar suposições 
sobre a questão. 
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Alteração 25

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11 – n.º 1

 Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve publicar e 
apresentar à Comissão, até 30 de Setembro 
de 2011, a lista de instalações abrangidas 
pela presente directiva no seu território e 
de eventuais atribuições a título gratuito a 
cada instalação no seu território calculadas 
em conformidade com as regras referidas 
no n.º 1 do artigo 10.º-A.

1. Cada Estado-Membro deve publicar e 
apresentar à Comissão, até 30 de Junho de 
2011, medidas nacionais de execução com 
a lista de instalações abrangidas pela 
presente directiva no seu território e de 
eventuais atribuições a título gratuito a 
cada instalação no seu território para cada 
ano do período coberto, calculadas em 
conformidade com as regras referidas no 
n.º 1 do artigo 10.º-A.

Or. en

Justificação

Esta disposição deve deixar claro que a lista contém a atribuição anual de licenças de 
emissão em cada ano do período compreendido entre 2013 e 2020.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros apenas devem 
atribuir licenças de emissão a título 
gratuito, em conformidade com o disposto 
no n.º 2, nos casos em que a Comissão 
aceitar as medidas nacionais de execução.

Or. en



PE407.778v01-00 28/38 PR\727283PT.doc

PT

Justificação

É necessário que a Comissão desempenhe um papel na aprovação das medidas nacionais de 
execução, a fim de garantir que os Estados-Membros aplicam de forma coerente, às suas 
instalações, as normas relativas às licenças de emissão a título gratuito.

Alteração 27

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, as 
autoridades competentes devem emitir a 
quantidade de licenças de emissão a 
distribuir durante esse ano, calculada em 
conformidade com o disposto nos artigos 
10.° e 10.º-A.

2. Até 28 de Fevereiro de cada ano, as 
autoridades competentes devem emitir, de 
acordo com as respectivas medidas 
nacionais de execução, a quantidade de 
licenças de emissão a distribuir durante 
esse ano, calculada em conformidade com 
o disposto nos artigos 10.° e 10.º-A.

Or. en

Justificação

É necessário prever prazos no processo de aprovação, de modo a permitir aos 
Estado-Membros alterarem as suas medidas nacionais de execução, no caso de serem 
rejeitadas pela Comissão.

Alteração 28

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012 não se tenham esgotado, a emissão de 

2. Os operadores podem solicitar à 
autoridade competente, na medida em que 
os níveis de utilização de RCE/URE que 
lhes são permitidos pelos 
Estados-Membros no período de 2008 a 
2012 não se tenham esgotado, a emissão de 
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licenças em seu benefício válidas a partir 
de 2013 em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012 de tipos de projecto aceites por todos 
os Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

licenças em seu benefício válidas a partir 
de 2013 em troca de RCE e URE emitidas 
relativamente a reduções de emissões até 
2012 de projectos do tipo «Gold 
Standard» aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012. Até 31 de Dezembro de 2014, a 
autoridade competente deve proceder a 
essa troca mediante pedido.

Or. en

Alteração 29

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
de projectos estabelecidos antes de 2013 
emitidas relativamente a reduções de 
emissões a partir de 2013 por licenças de 
emissão válidas a partir de 2013.

3. Na medida em que os níveis de 
utilização das RCE/URE permitidos aos 
operadores pelos Estados-Membros no 
período de 2008 a 2012 não estiverem 
esgotados, as autoridades competentes 
devem permitir aos operadores trocar RCE 
de projectos do tipo «Gold Standard»
estabelecidos antes de 2013 emitidas 
relativamente a reduções de emissões a 
partir de 2013 por licenças de emissão 
válidas a partir de 2013.

O primeiro parágrafo é aplicável a todos os 
tipos de projectos aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário no período de 2008 a 2012.

O primeiro parágrafo é aplicável a todos os 
projectos do tipo «Gold Standard» aceites 
por todos os Estados-Membros no âmbito 
do regime comunitário no período de 2008 
a 2012.

Or. en
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Alteração 30

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os tipos de projectos aceites por 
todos os Estados-Membros no âmbito do 
regime comunitário durante o período de 
2008 a 2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro.

O primeiro parágrafo é aplicável a RCE 
para todos os projectos do tipo «Gold 
Standard» aceites por todos os 
Estados-Membros no âmbito do regime 
comunitário durante o período de 2008 a 
2012, até que esses países tenham 
ratificado um acordo com a Comunidade 
ou até 2016, conforme o que ocorrer 
primeiro.

Or. en

Alteração 31

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Directiva 2003/87/CE
Artigo 11-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os acordos referidos no n.º 5 devem 
prever a utilização no regime comunitário 
de créditos de energias renováveis ou de 
tecnologias de eficiência energética que 
promovam a transferência de tecnologias e 
o desenvolvimento sustentável. Esses 
acordos podem igualmente prever a 
utilização de créditos de projectos em que a 
base de referência utilizada é inferior ao 
nível de atribuição a título gratuito ao 
abrigo das medidas referidas no artigo 10.º-
A ou inferior aos níveis exigidos pela 
legislação comunitária.

6. Os acordos referidos no n.º 5 devem 
prever a utilização no regime comunitário 
de créditos de energias renováveis ou de 
tecnologias de eficiência energética que 
promovam a transferência de tecnologias e 
o desenvolvimento sustentável. Esses 
acordos podem igualmente prever a 
utilização de créditos de projectos, como 
das actividades florestais sustentáveis nos 
países em desenvolvimento com os quais 
foi celebrado um acordo nos termos do 
disposto no n.º 5, em que a base de 
referência utilizada é inferior ao nível de 
atribuição a título gratuito ao abrigo das 
medidas referidas no artigo 10.º-A ou 
inferior aos níveis exigidos pela legislação 
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comunitária.

Or. en

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

7. Uma vez obtido um acordo 
internacional sobre alterações climáticas, 
apenas devem ser aceites no regime 
comunitário as RCE de países terceiros que 
ratificaram esse acordo."

7. A partir de 2013, apenas devem ser 
aceites no regime comunitário as RCE e as 
URE do tipo «Gold Standard»de países 
terceiros que ratificaram o futuro acordo 
internacional sobre alterações climáticas. 
Durante o período de 2008 à 2012, as 
atribuições ao abrigo do RCLE-UE serão 
6,5 % inferiores às emissões de 2005. 
Todos os operadores que, durante esse 
período, tiverem utilizado uma 
percentagem inferior de URE e de RCE 
comparativamente às suas emissões e não 
disponham de direitos transitados nos 
termos do n.º 2, poderão utilizar esses 
créditos até 5 % das suas emissões anuais 
de 2013 à 2020.

Or. en

Justificação

Esta formulação garante que todos os operadores possam utilizar IC/MDL de alto nível nos 
casos em que os países de acolhimento tiverem ratificado o acordo de Copenhaga relativo ao 
clima, durante o período de 2013 à 2020. Os operadores podem escolher entre este novo 
direito, até 5 % das suas emissões anuais, ou o reporte dos direitos de que dispunham ao 
abrigo dos PNA de 2.ª fase. As empresas escolherão, obviamente, a possibilidade que lhes 
conferir mais direitos.
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Alteração 33

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 10-A (novo)
Directiva 2003/87/CE
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A) No artigo 12.º é inserido o seguinte 
n.º 3-A:
"3-A. Não será obrigatória a devolução de 
licenças relativamente às emissões que 
tenham sido verificadamente captadas e 
transmitidas para armazenamento 
permanente numa instalação dotada de 
autorização válida nos termos da 
Directiva 2008/xxx/CE relativa ao 
armazenamento geológico do dióxido de 
carbono.»

Or. en

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

O anexo II-A representa uma decisão política e deverá, por tal motivo, ser objecto de co-
decisão e não de comitologia. 

Alteração 35

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 20
Directiva 2003/87/CE
Artigo 25 – n.ºs 1-A e 1-B

Texto da Comissão Alteração

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

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

1-B. Podem ser estabelecidas modalidades 
não vinculativas com países terceiros ou 
com entidades subfederais ou regionais a 
fim de prever a coordenação administrativa 
e técnica em relação a licenças de emissão 
no âmbito do regime comunitário ou de 
outros sistemas de comércio de emissões 
de gases com efeito de estufa com valores 
limite de emissões absolutas."

1-B. Podem ser estabelecidas modalidades 
não vinculativas com entidades regionais 
ou países terceiros ou com entidades 
subfederais ou subnacionais a fim de 
prever a coordenação administrativa e 
técnica em relação a licenças de emissão 
no âmbito do regime comunitário ou de 
outros sistemas de comércio de emissões 
de gases com efeito de estufa com valores 
limite de emissões absolutas."

Or. en

Justificação

A presente alteração esclarece que será possível uma ligação a regimes subnacionais, mas 
não federais, e que as entidades regionais incluem entidades supranacionais.
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Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 37

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 38

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

Texto da Comissão

(iii) são aditados os seguintes parágrafos:

"Instalações de fabrico de lã de rocha ou lã 
mineral com uma capacidade superior a 20 
toneladas por dia

Dióxido de carbono

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.

Dióxido de carbono"

Alteração

(iii) são aditados os seguintes parágrafos:

"Instalações de fabrico de material 
isolante de lã mineral utilizando vidro, 
rocha ou escórias, com uma capacidade de 
fundição superior a 20 toneladas por dia

Dióxido de carbono

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.

Dióxido de carbono"

Or. en

Justificação

Para fins de clarificação técnica.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O comércio de emissões não é de forma alguma um conceito novo nem certamente exclusivo 
da Europa. Todavia, o regime comunitário do comércio de licenças de emissão (RCLE-UE) é 
único na medida em que é o primeiro sistema internacional de comércio de emissões de CO2. 
Este regime abrange actualmente mais de 10.000 instalações nos sectores energético e 
industrial que, em conjunto, representam quase metade das emissões de CO2 da UE e 40% do 
seu total de emissões de gases com efeito de estufa, sendo, por conseguinte, justamente 
considerado como a pedra angular da estratégia da UE de luta contra as alterações climáticas.

A revisão do RCLE-UE faz parte do pacote sobre o clima e as energias renováveis que a 
Comissão adoptou em 23 de Janeiro do corrente ano. O pacote inclui projectos de propostas 
relativas à partilha de esforços, à energia produzida a partir de fontes renováveis, à captura e 
ao armazenamento de carbono e um projecto de proposta de revisão da Directiva RCLE-UE -
uma proposta muito equilibrada e que melhora e alarga significativamente o RCLE-UE.

A proposta tem em vista modificar a Directiva 2003/87/CE1 que instituiu o RCLE-UE. O 
objectivo consiste em reforçar, expandir e melhorar, para além de 2012, o funcionamento do 
RCLE enquanto um dos instrumentos mais importantes e eficazes em termos de custos para 
concretizar o objectivo da UE de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. O 
mandato para a apresentação da referida proposta decorre do Conselho Europeu de Março de 
2007, que apelou a uma redução das emissões na UE de, pelo menos, 20% até 2020, em 
relação aos níveis de 1990, e de 30%, se outros países industrializados se comprometerem a 
desenvolver esforços idênticos no quadro de um acordo global de luta contra as alterações 
climáticas. A decisão de levar a cabo negociações para elaborar um "acordo pós-Quioto" foi 
tomada em Dezembro passado na Conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas, 
realizada em Bali. É imperioso lograr um acordo a nível internacional na reunião da 
Conferência das Partes de Copenhaga, em 2009, a fim de fazer face a este urgente problema 
global. Se se pretende que a Europa lidere o processo, então haverá que apresentar soluções 
viáveis para enfrentar as alterações climáticas a nível global. Um RCLE-UE plenamente 
operacional prestará um importante contributo nesse sentido. 

A proposta de revisão da Directiva estabelece um equilíbrio entre a necessidade de eficiência 
económica e a igualdade de tratamento entre os sectores e os Estados-Membros, oferecendo à 
indústria maior segurança ao estabelecer projecções no tocante às reduções das emissões 
necessárias em cada sector abrangido pelo RCLE-UE. Uma maior harmonização tornará o 
sistema mais simples e mais transparente e, consequentemente, mais atractivo para que outros 
países e regiões possam vir a aderir ao mesmo. 

A relatora louva o trabalho desenvolvido pela Comissão e apoia o âmbito geral da sua 
proposta, assim como o objectivo preconizado de se alcançar uma redução de 21% em relação 
                                               
1 Com a redacção que lhe foi dada pela Directiva 2004/101/CE que altera a 
Directiva 2003/87/CE relativa à criação de um regime de comércio de licenças de emissão de 
gases com efeito de estufa na Comunidade, no que diz respeito aos mecanismos baseados em 
projectos do Protocolo de Quioto.
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às emissões de 2005. Após a conclusão de um acordo internacional, serão feitos ajustamentos 
automáticos e previsíveis desta percentagem para dar cumprimento ao compromisso da UE de 
aumentar o seu objectivo de redução de 21% para 30%. A relatora apoia igualmente um valor-
limite harmonizado, assim como um período de comércio de licenças de emissão de 8 anos 
até 2020 e uma redução linear do valor-limite até 2025, altura em que se prevê uma revisão. 

A colocação em leilão de 100% do sector da electricidade até 2013 afigura-se razoável, dada a 
capacidade evidente do sector de repercutir, se necessário, custos legítimos no consumidor. 
Além disso, dever-se-á procurar que, até 2020, a utilização exclusiva da venda em leilão 
constitua a regra, visto ser o método mais eficiente e transparente de atribuir licenças. 

Contudo, a relatora inseriu modificações em certos aspectos do seu relatório.

1. Existe uma necessidade real de maior segurança para todos os sectores mais expostos 
ao risco de fuga de carbono. As empresas e os investidores europeus precisam de estar 
seguros de que, na eventualidade de não se alcançar um acordo internacional aquando  
da COP-15, em 2009, não ficarão sozinhos a arcar com o ónus.  

A Comissão irá rever a situação com os sectores e subsectores sujeitos à concorrência 
internacional e apresentará as propostas que se afigurem necessárias até 31 de 
Dezembro de 2010, 6 meses antes da data inicialmente prevista. Os sectores, que se 
considerem expostos a um risco significativo de fuga de carbono, poderão receber até 
100% de licenças gratuitas, ou poder-se-á instaurar um sistema que coloque as 
instalações sujeitas a um risco significativo em pé de igualdade com as instalações dos 
países terceiros. Todavia, a relatora considera que a proposta não deve mencionar 
desde já certos sectores, pois tal poderia comprometer a possibilidade de se criar um 
clima de acordo geral aquando das negociações internacionais. Além disso, não seria 
oportuno tentar antecipar as conclusões do estudo efectuado pela Comissão sobre esta 
matéria e que em breve serão publicados. A relatora restringiu igualmente a definição 
de "fuga de carbono" no interesse da qualidade global do ambiente.

2. Todos os operadores que utilizarem uma percentagem inferior de URE e RCE em 
relação às suas emissões no período 2008-2012, e que não detenham direitos 
transitados, serão autorizados a utilizar créditos até 5% das suas emissões anuais 
durante o período compreendido entre 2013 - 2020, o mesmo se aplicando aos novos 
operadores e aos novos sectores. Tal representa quase metade das reduções do período 
de 2013-2020. Além disso, tais projectos só seriam autorizados em países que 
tivessem ratificado o acordo internacional sobre alterações climáticas e aderido às 
regras de qualidade. A relatora deseja salientar a necessidade de critérios mais restritos 
permitindo apenas URE e RCE do tipo “Gold Standard”. Caso fosse alcançado um 
acordo internacional sobre alterações climáticas, os créditos IC/MDL sofreriam um 
aumento.

3. A deflorestação global prossegue a um ritmo alarmante não se podendo ignorar o seu 
importante impacto nas emissões de CO2. Por esse motivo, a relatora previu a 
atribuição de uma parte significativa da receita dos leilões para o financiamento de 
fundos destinados a evitar a deflorestação, a promover a florestação e a reflorestação 
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sustentável em países que ratificaram o acordo internacional sobre alterações 
climáticas.   

4. O transporte marítimo não foi até à data incluído no RCLE-UE, sendo necessário 
proceder a uma análise de impacto. A inexistência, até à data, de dados verificados 
sobre as emissões parece constituir um problema a este respeito. A relatora considera 
que, até que o transporte marítimo seja incluído no RCLE-UE, o que deverá acontecer 
até 2015, as emissões do transporte marítimo devem ser incluídas na Decisão sobre o 
esforço dos Estados-Membros para cumprir, até 2020, as metas da Comunidade em 
matéria de redução das emissões de gases com efeito de estufa.   

5. A relatora está ciente das potencialidades da tecnologia de captura e armazenamento 
de carbono (CAC), encarando-a como parte da solução relativa à redução das emissões 
globais de carbono. Assim sendo, propõe-se que, até 31 de Dezembro de 2015, se 
reservem 60 milhões de licenças na reserva destinada aos novos operadores para 
serem distribuídas às primeiras 12 instalações que tenham começado a capturar 
comercialmente e a armazenar geologicamente as emissões de dióxido de carbono 
antes dessa data e que se encontrem localizadas na UE ou em países terceiros que 
tenham ratificado o acordo internacional sobre alterações climáticas. A Comissão 
determinará, até 1 de Janeiro de 2013, os 12 projectos-piloto. 

6. A colocação em leilão deve constituir o princípio fundamental da atribuição de 
licenças e deverá ser aplicado ao sector da electricidade a partir de 2013. Sempre que 
produtores de aquecimento ou refrigeração receberem licenças gratuitas a título da 
produção de aquecimento ou refrigeração através de co-geração de elevada eficiência, 
tal como definida pela Directiva 2004/8/CE, dever-se-á prever igualmente licenças 
gratuitas para a geração de electricidade a título de auto-consumo, a fim de garantir 
igualdade de tratamento. Não devem ser atribuídas licenças gratuitas nos casos de 
venda líquida da produção de electricidade a terceiros. Analogamente, a 
regulamentação pode estabelecer que as licenças sejam atribuídas gratuitamente a 
altos-fornos onde não é possível evitar a produção de gases residuais. 

A relatora considera que, até à data, os políticos não conseguiram lamentavelmente responder 
de forma adequada ao desafio das alterações climáticas nem ao objectivo de 2C° estabelecido 
de forma tão clara na literatura científica validada pelos pares, pelos relatórios IPCC e no 
Estudo Stern, entre outros. Desta vez, não podemos ficar em falta - os nossos filhos e os filhos 
deles dependem de nós.
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