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Alteração 8
Eija-Riitta Korhola, Francoise Grossetete

Proposta de decisão
-

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 9
Tadeusz Cymański, Jolanta Hibner, Giancarlo Scottà

Proposta de decisão
-

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

A proposta de adiamento da Comissão Europeia consistiria numa intervenção no mecanismo 
de mercado previamente estabelecido, que afeta a previsibilidade e credibilidade do RCLE. 
Além disso, na atual situação de crise económica, é inaceitável impor custos energéticos 
adicionais aos cidadãos europeus. Trata-se também de uma ameaça real para as nossas 
indústrias que já estão a sofrer com a falta de competitividade global.

Alteração 10
Theodoros Skylakakis

Proposta de decisão
Título
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Texto da Comissão Alteração

Proposta de Suprimido
DECISÃO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO
que altera a Diretiva 2003/87/CE a fim de 
clarificar as disposições relativas ao 
calendário dos leilões de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. el

Justificação

O RCLE pretende reduzir as emissões e não os preços. Em períodos de recessão, a Comissão 
intervém diretamente no mercado contra o setor da energia solar e consumidores. Segundo o 
Departamento da Energia e Alterações Climáticas do Reino Unido («UK Department of 
Energy and Climate Change»), as receitas geradas através da completa retirada das licenças 
de 900 Mt seriam desproporcionadas para os Estados-Membros economicamente mais 
vulneráveis. A contribuição em percentagem do PIB seria mais elevada na Bulgária, Estónia, 
Roménia, República Checa, Eslováquia, Lituânia e Grécia.

Alteração 11
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Proposta de decisão
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 192.º, n.º 1,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 192.º, n.º 2,

Or. en

Justificação

Uma vez que alterar o calendário de funcionamento do mercado influencia significativamente 
a escolha dos Estados-Membros entre as diferentes fontes de energia e a estrutura geral do 
seu aprovisionamento energético, a base jurídica adequada deve ser o artigo 192.º, n.º 2, do 
TFUE.
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Alteração 12
Theodoros Skylakakis

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 10.º, n.º 4, da Diretiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, 
relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho 
não especifica o modo como devem ser 
distribuídos, ao longo do período de 
comércio de emissões, os volumes de 
licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa a leiloar.

Suprimido

Or. el

Alteração 13
Romana Jordan

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O artigo 10.º, n.º 4, da Diretiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, 
relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho 
não especifica o modo como devem ser 
distribuídos, ao longo do período de 
comércio de emissões, os volumes de 
licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa a leiloar.

(1) O artigo 10.º, n.º 4, da Diretiva 
2003/87/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 13 de outubro de 2003, 
relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho 
não especifica o modo como devem ser 
distribuídos, ao longo do período de 
comércio de emissões, os volumes de 
licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa a leiloar. O artigo 9.º da Diretiva 
2003/87/CE estabelece que a quantidade 
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de licenças é reduzida por um fator linear 
de 1,74 % comparado com a quantidade 
total anual média de licenças emitidas
pelos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Para restaurar a credibilidade do RCLE enquanto sistema baseado no mercado, deve ficar 
claro que qualquer adiamento só poderá ser usado como uma medida pontual e excecional.

Alteração 14
Holger Krahmer

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) De acordo com o artigo 2.º, 
alínea b), da Decisão do Conselho 
1999/468/CE, o procedimento de 
regulamentação só pode ser usado para 
alterar disposições não essenciais do ato 
de base. Em conformidade com o 
artigo 9.º da Diretiva 2003/87/CE, a 
Comissão determina a quantidade 
absoluta de licenças comunitárias numa 
base anual. A Comissão não tem poder 
discricionário quanto à quantidade 
absoluta de licenças. O artigo 10.º da 
Diretiva 2003/87/CE prevê o leilão de 
licenças com base na quantidade absoluta 
determinada segundo o procedimento 
previsto no artigo 9.º da Diretiva 
2003/87/CE. O processo de venda em 
leilão é concebido para alterar elementos 
não essenciais da diretiva. A proposta da 
Comissão para alterar a última frase do 
artigo 10.º, n.º 4, parágrafo 1, da Diretiva 
2003/87/CE – nomeadamente a 
determinação das correções adequadas 
aos volumes anuais de licenças de 
comércio de emissões a leiloar no período 
de 2013 a 2020 – constitui, 
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essencialmente, uma intervenção nos 
requisitos básicos previstos no artigo 9.º 
da Diretiva 2003/87/CE. Tais intervenções 
só podem ser determinadas no processo 
legislativo ordinário e não podem ser 
consideradas um ajustamento não 
essencial do ato de base. Assim, tais 
correções não podem ser decididas através 
de um procedimento de comitologia 
(procedimento de regulamentação com 
controlo) tal como proposto pela 
Comissão; requerem, ao invés, um ato 
legislativo da parte do Parlamento 
Europeu e do Conselho, por proposta da 
Comissão.

Or. en

Justificação

Quaisquer alterações ao calendário constituem uma alteração essencial ao ato de base, 
devido à sua potencial influência nos preços dos certificados, tal como analisado na 
avaliação de impacto adequada que altera o Regulamento (UE) n.º 1031/2012.

Alteração 15
Holger Krahmer

Proposta de decisão
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Recordando o objetivo da Diretiva 
2003/87/CE, o regime de comércio de 
licenças de emissão europeu foi criado 
com vista a promover a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa em 
condições que ofereçam uma boa relação 
custo-eficácia e sejam economicamente 
eficientes.

Or. en

Justificação

O regime de limitação e comércio de emissões («cap and trade») garante que sejam 
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alcançados os objetivos propostos em matéria de redução de emissões de um modo 
economicamente eficiente. É a limitação que assegura a redução de emissões e não o preço.

Alteração 16
Holger Krahmer

Proposta de decisão
Considerando 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) A Comunicação da Comissão 
intitulada «Reforçar a indústria europeia 
em prol do crescimento e da recuperação 
económica» (COM(2012)0582) recorda 
que «um acesso fiável e com custos 
acessíveis à energia e às matérias-primas 
está a tornar-se cada vez mais importante, 
uma vez que estas representam uma parte 
significativa dos custos em muitas 
indústrias» ao mesmo temo que a 
indústria europeia se defronta «com 
preços médios superiores aos das 
indústrias de outras economias 
desenvolvidas, tais como os EUA, o 
Canadá, o México e a Coreia, e esta 
diferença de preços acentuou-se na última 
década». A Comunicação conclui que «o 
impacto no preço da energia na Europa 
deve ser cuidadosamente considerado 
aquando da definição das futuras 
políticas energéticas».

Or. en

Justificação

O regime de limitação e comércio de emissões («cap and trade») garante que sejam 
alcançados os objetivos propostos em matéria de redução de emissões de um modo 
economicamente eficiente. É a limitação que assegura a redução de emissões e não o preço. 
Os preços elevados só conduzem a distorções económicas e ameaçam a competitividade da 
indústria europeia.
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Alteração 17
Theodoros Skylakakis

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Para fins de segurança jurídica e de 
previsibilidade de mercado, é necessário 
clarificar que, com vista a assegurar um 
funcionamento correto do mercado, a 
Comissão tem competência para, em 
circunstâncias excecionais, adaptar o 
calendário dos leilões em conformidade 
com o estabelecido no artigo 10.º, n.º 4, da 
Diretiva 2003/87/CE.

Suprimido

Or. el

Justificação

O RCLE pretende reduzir as emissões e não os preços. Em períodos de recessão, a Comissão 
intervém diretamente no mercado contra o setor da energia solar e consumidores. Segundo o 
Departamento da Energia e Alterações Climáticas do Reino Unido («UK Department of 
Energy and Climate Change»), as receitas geradas através da completa retirada das licenças 
de 900 Mt seriam desproporcionadas para os Estados-Membros economicamente mais 
vulneráveis. A contribuição em percentagem do PIB seria mais elevada na Bulgária, Estónia, 
Roménia, República Checa, Eslováquia, Lituânia e Grécia.

Alteração 18
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Para fins de segurança jurídica e de 
previsibilidade de mercado, é necessário 
clarificar que, com vista a assegurar um 
funcionamento correto do mercado, a 
Comissão tem competência para, em 
circunstâncias excecionais, adaptar o 

(2) Para fins de segurança jurídica e de 
previsibilidade de mercado, é necessário 
clarificar que, com vista a assegurar um 
funcionamento correto do mercado, a 
Comissão não deve adaptar o calendário 
dos leilões em conformidade com o 
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calendário dos leilões em conformidade 
com o estabelecido no artigo 10.º, n.º 4, da 
Diretiva 2003/87/CE.

estabelecido no artigo 10.º, n.º 4, da 
Diretiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificação

O regime de comércio de licenças de emissão europeu foi criado com vista a promover a 
redução das emissões de gases com efeito de estufa em condições que ofereçam uma boa 
relação custo-eficácia e sejam economicamente eficientes. O calendário dos leilões em vigor 
proporciona a previsibilidade e assegura a consecução das metas de redução de CO2
estabelecidas até 2020. Qualquer adaptação do calendário dos leilões irá distorcer 
seriamente o correto funcionamento do mercado e, por conseguinte, contrariar as regras 
RCLE baseadas no mercado.

Alteração 19
Romana Jordan

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Para fins de segurança jurídica e de 
previsibilidade de mercado, é necessário 
clarificar que, com vista a assegurar um 
funcionamento correto do mercado, a 
Comissão tem competência para, em 
circunstâncias excecionais, adaptar o 
calendário dos leilões em conformidade 
com o estabelecido no artigo 10.º, n.º 4, da 
Diretiva 2003/87/CE.

(2) Para fins de segurança jurídica e de 
previsibilidade de mercado, é necessário 
clarificar que, com vista a assegurar um 
funcionamento correto do mercado, a 
Comissão tem competência para, em 
circunstâncias excecionais, adaptar o 
calendário dos leilões em conformidade 
com o estabelecido no artigo 10.º, n.º 4, da 
Diretiva 2003/87/CE, desde que tal 
intervenção possa ser justificada por uma 
avaliação de impacto que revele que a 
União Europeia corre o risco de não 
alcançar a redução de emissões em 2020, 
no âmbito do regime da União de menos 
21 % do nível de emissões comunicadas
em 2005, e que a intervenção não tenha 
um impacto significativo na fuga de 
carbono. A Comissão deve poder efetuar 
uma única adaptação deste tipo e 
unicamente durante o período de oito 
anos com início em 1 de janeiro de 2013.
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Or. en

Justificação

Para restaurar a credibilidade do RCLE enquanto sistema baseado no mercado, deve ficar 
claro que qualquer adiamento só poderá ser usado como uma medida pontual e excecional.

Alteração 20
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Para fins de segurança jurídica e de 
previsibilidade de mercado, é necessário 
clarificar que, com vista a assegurar um 
funcionamento correto do mercado, a 
Comissão tem competência para, em 
circunstâncias excecionais, adaptar o 
calendário dos leilões em conformidade 
com o estabelecido no artigo 10.º, n.º 4, da 
Diretiva 2003/87/CE.

(2) Para fins de segurança jurídica e de 
previsibilidade de mercado, é necessário 
clarificar que, com vista a assegurar um 
funcionamento correto do mercado e a 
prevenir flutuações de preço excessivas, a 
Comissão tem competência para, em 
circunstâncias excecionais, adaptar o 
calendário dos leilões em conformidade 
com o estabelecido no artigo 10.º, n.º 4, da 
Diretiva 2003/87/CE.

Or. en

Alteração 21
Romana Jordan

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Se a Comissão decidir reter 
temporariamente um determinado 
número de licenças, deverá assegurar que 
essas licenças são reintroduzidas no 
mercado de forma linear, com início no 
ano a seguir à data da respetiva 
intervenção no mercado.
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Or. en

Justificação

A intenção «teórica» de reter um número de licenças nos primeiros três anos e de as 
reintroduzir no mercado nos últimos dois anos é contrária às disposições do artigo 9.º; 
deverá, por conseguinte, ficar claro que um decréscimo linear continua depois da 
intervenção.

Alteração 22
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os objetivos propostos em matéria 
de redução de emissões até 2020 serão 
alcançados a qualquer preço – inclusive a 
zero euros por certificado –, devido ao 
limitado número de licenças que 
representam os valores-limite do regime 
de comércio de licenças de emissão.

Or. en

Justificação

O regime de limitação e comércio de emissões («cap and trade») garante que sejam 
alcançados os objetivos propostos em matéria de redução de emissões de um modo 
economicamente eficiente. É a limitação que assegura a redução de emissões e não o preço.

Alteração 23
Theodoros Skylakakis

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Diretiva 2003/87/CE deve, por 
conseguinte, ser alterada em 
conformidade,

Suprimido
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Or. el

Justificação

O RCLE pretende reduzir as emissões e não os preços. Em períodos de recessão, a Comissão 
intervém diretamente no mercado contra o setor da energia solar e consumidores. Segundo o 
Departamento da Energia e Alterações Climáticas do Reino Unido («UK Department of 
Energy and Climate Change»), as receitas geradas através da completa retirada das licenças 
de 900 Mt seriam desproporcionadas para os Estados-Membros economicamente mais 
vulneráveis. A contribuição em percentagem do PIB seria mais elevada na Bulgária, Estónia, 
Roménia, República Checa, Eslováquia, Lituânia e Grécia.

Alteração 24
Romana Jordan

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Além desta alteração à Diretiva 
2003/87/CE, a Comissão deve incluir na 
próxima revisão do regime de comércio de 
licenças de emissão propostas para a 
implementação de uma abordagem mais 
dinâmica na atribuição das licenças. Essa 
abordagem deve basear-se em fatores de 
produção reais em vez de períodos de 
referência históricos, que já provaram 
tornar o RCLE incapaz de se adaptar
adequadamente aos períodos de retoma e 
contração económicas. Embora deva 
assegurar as reduções absolutas exigidas 
durante todo o período, o regime de 
atribuição deverá permitir ajustamentos 
ex post, de modo a evitar a necessidade de 
mais intervenções da parte da Comissão, 
tais como atenuar os efeitos das 
concessões excessivas de licenças, bem 
como da escassez injustificada de 
concessões de licenças.

Or. en
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Justificação

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lays in the system's incapability 
to adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive 
arguments in favour of more dynamic allocation rules have been rejected by the COM. A 
majority of Member States seems supportive to base the allocation on actual production. Ex-
ante set allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as 
done for example in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as 
unjustified shortages while ensuring the achievement of the target. A structural ETS 
amendment should therefore as well look into amending the allocation rules.

Alteração 25
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Para garantir a coerência com uma 
trajetória de custo-eficácia para alcançar 
o objetivo do Conselho Europeu de uma 
redução de 80 a 95 % de gases com efeito 
de estufa até 2050, é necessário ajustar o 
fator linear previsto na Diretiva 
2003/87/CE.

Or. en

Alteração 26
Peter Liese, Anja Weisgerber

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Tendo em conta os preços 
potencialmente mais elevados para os 
certificados, as diretrizes relativas a certas 
medidas de auxílio estatal no contexto do 
regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa 
pós-2012 (SWD(2012) 130 final) 
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(SWD(2012) 131 final) (emissões 
indiretas) e os critérios em conformidade 
com o artigo 10.º-A (n.os 14 a 17) da 
Diretiva 2009/29/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 
2009 (emissões diretas), devem ser 
ponderados para uma revisão, atendendo 
ao risco de fuga de carbono e de distorção 
da concorrência entre setores.

Or. en

Justificação

While some industries have received very generous treatment of free allowances there are 
energy intensive producers which are either exposed to unfair competition because their 
direct competitors benefit from free allocation of allowances (for example the gypsum sector) 
or whose level of compensation in consideration of their ultra-energy-intensity (for example 
the aluminium sector) is too low. Thus, the guidelines on certain State aid measures should 
reflect this situation and the criteria which determine the carbon leakage list should be 
revised in order to allow the inclusion of energy efficient sectors with a comparatively low 
carbon footprint.

Alteração 27
Jo Leinen, Fiona Hall, Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

(3-A) A fim de assegurar o correto 
funcionamento do mercado, a Comissão 
deve, quando adequado, elaborar uma 
proposta de soluções estruturais 
permanentes, nomeadamente para 
determinar os volumes de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa a 
leiloar no período de 2013 a 2020, com o 
objetivo de o ato proposto entrar em vigor 
até junho de 2014.

Or. en
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Alteração 28
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposta de decisão
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Tendo em conta a necessidade de 
manter os incentivos do sistema e de 
torná-los mais eficazes, e de restaurar o 
nível de ambição previsto na altura da 
adoção do pacote «clima», torna-se 
necessário retirar permanentemente uma 
quantia de 1,4 mil milhões de licenças dos 
leilões previstos para 2015, 2016 e 2017.

Or. en

Alteração 29
Theodoros Skylakakis

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º Suprimido
No artigo 10.º, n.º 4, primeiro parágrafo, 
da Diretiva 2003/87/CE, é aditado o 
seguinte período:
«A Comissão procede, quando adequado, 
à adaptação do calendário relativo a cada 
período a fim de assegurar o correto 
funcionamento do mercado.»

Or. el

Justificação

O RCLE pretende reduzir as emissões e não os preços. Em períodos de recessão, a Comissão 
intervém diretamente no mercado contra o setor da energia solar e consumidores. Segundo o 
Departamento da Energia e Alterações Climáticas do Reino Unido («UK Department of 
Energy and Climate Change»), as receitas geradas através da completa retirada das licenças 
de 900 Mt seriam desproporcionadas para os Estados-Membros economicamente mais 
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vulneráveis. A contribuição em percentagem do PIB seria mais elevada na Bulgária, Estónia, 
Roménia, República Checa, Eslováquia, Lituânia e Grécia.

Alteração 30
Sabine Wils

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo -1 (novo)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. No artigo 9.º, é inserido o seguinte 
número:
«A partir de 2014, o fator de redução 
linear será 3,9 %».

Or. en

Alteração 31
Bas Eickhout, Corinne Lepage

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo -1 (novo)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. No artigo 9.º, é inserido o seguinte 
número:
«A partir de 2014, o fator de redução 
linear será 2,5 %».

Or. en

Alteração 32
Bas Eickhout, Corinne Lepage, Sabine Wils
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Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo -1-A (novo)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. No artigo 10.º, é inserido o seguinte 
número:
«2-A. Como uma derrogação pontual ao 
n.º 1, o total de 1,4 mil milhões de licenças 
devem ser permanentemente retiradas do 
montante de licenças a leiloar nos anos de 
2015, 2016 e 2017, sob reserva do disposto 
no n.º 2, alínea b).»

Or. en

Alteração 33
Romana Jordan

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No artigo 10.º, n.º 4, primeiro parágrafo, da 
Diretiva 2003/87/CE, é aditado o seguinte
período:

No artigo 10.º, n.º 4, primeiro parágrafo, da 
Diretiva 2003/87/CE, são aditados os 
seguintes períodos:

Or. en

Alteração 34
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão procede, quando adequado, à 
adaptação do calendário relativo a cada 
período a fim de assegurar o correto 
funcionamento do mercado.

A Comissão não deve proceder à 
adaptação do calendário relativo a cada 
período a fim de assegurar o correto 
funcionamento do mercado.

Or. en

Justificação

O regime de comércio de licenças de emissão europeu foi criado com vista a promover a 
redução das emissões de gases com efeito de estufa em condições que ofereçam uma boa 
relação custo-eficácia e sejam economicamente eficientes. O calendário dos leilões em vigor 
proporciona a previsibilidade e assegura a consecução das metas de redução de CO2
estabelecidas até 2020. Qualquer adaptação do calendário dos leilões irá distorcer 
seriamente o correto funcionamento do mercado e, por conseguinte, contrariar as regras 
RCLE baseadas no mercado.

Alteração 35
Romana Jordan

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão procede, quando adequado, à 
adaptação do calendário relativo a cada
período a fim de assegurar o correto 
funcionamento do mercado.

Sempre que uma avaliação de impacto 
revele que a União não está em vias de 
alcançar a redução de emissões até 2020 
no âmbito do regime da União, por força 
da presente diretiva, e que o impacto nas 
instalações expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono é 
limitado, a Comissão pode proceder, 
quando adequado, à adaptação do 
calendário relativo ao período mencionado 
no artigo 13.º, n.º 1, com início em 1 de 
janeiro de 2013, para um número máximo 
de 900 milhões de licenças. Sempre que a 
Comissão proponha a retenção de um 
número de licenças, deve ser assegurado 
que essas licenças são reintroduzidas de 
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forma linear. A Comissão apenas pode 
efetuar uma única adaptação desse tipo.

Or. en

Alteração 36
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

A Comissão procede, quando adequado, à 
adaptação do calendário relativo a cada
período a fim de assegurar o correto 
funcionamento do mercado.

A Comissão pode, em circunstâncias 
excecionais, proceder à adaptação do 
calendário relativo ao período referido no 
artigo 13.º, n.º 1, com início em 1 de 
janeiro de 2013, a fim de assegurar o 
correto funcionamento do mercado. A 
Comissão apenas pode propor uma única 
adaptação desse tipo.
A fim de assegurar a previsibilidade dos 
leilões, principalmente no que se refere 
aos volumes estimados de licenças, de 
acordo com o artigo 10.º, n.º 4, qualquer 
alteração, incluindo a redução do volume 
ou de parte do volume das licenças a 
leiloar, é estritamente proibida.

Or. en

Justificação

A fim de garantir a segurança do enquadramento jurídico e a previsibilidade dos leilões, 
assim como para assegurar a confiança dos investidores no funcionamento do mercado do 
RCLE da UE, especialmente no que se refere aos volumes das licenças disponíveis para 
venda em leilão, qualquer alteração ao volume ou a parte do volume das licenças a leiloar
deve ser estritamente proibida. Qualquer intervenção, no que diz respeito ao calendário, deve 
ser somente de natureza «técnica».
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Alteração 37
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão procede, quando adequado, à 
adaptação do calendário relativo a cada 
período a fim de assegurar o correto 
funcionamento do mercado.

Caso circunstâncias excecionais 
obriguem a uma única intervenção no 
calendário dos leilões, em todo o terceiro 
período do RCLE da UE, os 
Estados-Membros devem adotar 
imediatamente medidas financeiras para 
compensar os custos indiretos a curto e 
médio prazo nos setores de fuga de 
carbono, repercutidos nos preços da 
eletricidade e originados por esta 
intervenção. As medidas financeiras 
devem ser consentâneas com as regras em 
matéria de auxílios neste domínio.

Or. en

Justificação

Foi estimado que (Reuters Point Carbon, em 14 de novembro de 2012) uma retenção iria 
gerar um aumento das faturas de eletricidade para os maiores utilizadores europeus de 
energia, em mais de 1,2 mil milhões de euros ou em 3 % de aumento anual nos três anos 
seguintes. É de extrema importância que qualquer hipótese de tamanha intervenção 
extraordinária seja devidamente compensada por medidas adequadas, a nível da UE e a nível
nacional, capazes de neutralizar os impactos negativos nos setores de fuga de carbono, que 
estão a lutar para se manterem competitivos.

Alteração 38
Elisabetta Gardini

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão procede, quando adequado, à 
adaptação do calendário relativo a cada 
período a fim de assegurar o correto 
funcionamento do mercado.

Caso circunstâncias excecionais 
obriguem a uma única intervenção no 
calendário dos leilões, em todo o terceiro 
período do RCLE da UE, os 
Estados-Membros devem adotar 
imediatamente medidas financeiras para 
compensar os custos indiretos a curto e 
médio prazo nos setores de fuga de 
carbono, repercutidos nos preços da 
eletricidade e originados por esta 
intervenção. As medidas financeiras 
devem ser consentâneas com as regras em 
matéria de auxílios neste domínio.

Or. en

Justificação

Já foi estimado que (Reuters Point Carbon, em 14 de novembro de 2012) uma retenção iria 
gerar um aumento das faturas de eletricidade para os maiores utilizadores europeus de 
energia, em mais de 1,2 mil milhões de euros ou em 3 % de aumento anual nos três anos 
seguintes. Na atual crise económica da Europa, é de extrema importância que qualquer 
hipótese de adiamento de licenças de CO2 seja devidamente compensada por medidas 
adequadas capazes de neutralizar os impactos negativos nos setores de fuga de carbono.

Alteração 39
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1-A (novo)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No artigo 10.º, n.º 4, é inserido o 
parágrafo seguinte:
«Para assegurar a previsibilidade dos 
leilões, principalmente no que se refere 
aos volumes estimados de licenças, de 
acordo com o artigo 10.º, n.º 4, qualquer 
alteração, incluindo a redução do volume 
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ou de parte do volume das licenças a 
leiloar, requer a unanimidade de todos os 
Estados-Membros.»

Or. en

Justificação

Em conformidade com o Conselho Europeu de dezembro de 2008, os Estados-Membros
determinarão, em conformidade com os respetivos requisitos em matéria constitucional e 
orçamental, a utilização das receitas geradas pelas vendas em leilão das licenças no âmbito 
do regime de comércio de emissões da UE. Por conseguinte, qualquer alteração ao 
calendário dos leilões que afete as receitas dos Estados-Membros geradas pelas vendas em 
leilão deve ser adotada unanimemente por todos os Estados-Membros.

Alteração 40
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1-B (novo)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. No artigo 10.º, n.º 4, é inserido o 
parágrafo seguinte:
«Qualquer adaptação deve ser 
acompanhada por uma avaliação de 
impacto sobre o impacto da adaptação nas 
receitas das vendas em leilão dos 
Estados-Membros.
Sempre que a adaptação referida no n.º 1 
conduza a uma diminuição, em qualquer 
Estado-Membro, das receitas das vendas 
em leilão em 2013 e nos anos 
subsequentes até 2020, a Comissão deve 
propor medidas compensatórias que 
minimizem o impacto negativo nas 
receitas das vendas em leilão dos 
Estados-Membros».

Or. en
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Justificação

Em conformidade com o artigo 10.º, n.º 3, da Diretiva RCLE-UE, parte dos 50 % das receitas 
geradas pelas vendas em leilão das licenças deve ser usada para financiar ações que 
permitam atenuar e adaptar-se às alterações climáticas nos países em desenvolvimento. A fim 
de assegurar que os Estados-Membros cumprem as suas promessas e, consequentemente, vão 
ao encontro das expectativas internacionais relativamente à «ajuda climática» da UE, 
qualquer alteração ao calendário dos leilões não deve levar à redução das receitas das 
vendas em leilão em qualquer Estado-Membro.

Alteração 41
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1-C (novo)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. No artigo 10.º, n.º 4, é inserido o 
parágrafo seguinte:
«Qualquer adaptação que resulte na 
limitação do volume de licenças a leiloar
em 2013 ou em qualquer ano subsequente 
até 2020 não deve ser aplicada aos 
Estados-Membros designados no anexo 
II-A».

Or. en

Justificação

In the interests of solidarity and growth in the Community, certain Member States were 
allocated additional 10 % of the total quantity of allowances, thus increasing the quantity of 
allowances that those Member States may auction in accordance with the Annex IIA of the 
ETS Directive. All these countries expect higher implementing costs as regards Climate and 
Energy package. In order to minimize the impact of any possible changes in the auction 
timetable Member States set out in Annex IIA should be exempted from participating in any 
mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.

Alteração 42
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Tadeusz Cymański, Filip Kaczmarek
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Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1-D (novo)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. No artigo 10.º, n.º 4, é inserido o 
parágrafo seguinte:
«Qualquer adaptação que resulte na 
limitação do volume de licenças a leiloar
em 2013 ou em qualquer ano subsequente 
até 2020 não deve ser aplicada aos 
Estados-Membros designados no anexo 
II-B».

Or. en

Justificação

Member States which had achieved in 2005 a reduction of at least 20 % in greenhouse gas 
emissions compared with the reference year set by the Kyoto Protocol were allocated 
additional 2 % of the total quantity of the allowances to be auctioned. Additional part of 
auction allowances was to compensate those Member States costs as regards huge emissions 
reduction in previous years. In order to minimize the impact of any possible changes in the 
auction timetable Member States set out in Annex IIB should be exempted from participating 
in any mechanism limiting the future volume of allowances for auctions.


