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Alteração 21
Pilar Del Castillo, Romana Jordan, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Sonik, Elisabetta 
Gardini, Jolanta Emilia Hibner, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 22
Theodoros Skylakakis

Proposta de decisão
Título

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 visa a redução das emissões, não a fixação dos preços das emissões. Em período de 
recessão, a Comissão intervém diretamente no mercado a expensas do setor da energia solar 
e dos consumidores. De acordo com o “Dept of Energy & Climate Change” do Reino Unido, 
as receitas geradas pela retirada integral de 900 Mt de licenças de emissão provirá 
desproporcionadamente de Estados-Membros economicamente mais fracos. O custo, em 
percentagem do PIB, será mais elevado na Bulgária, Estónia, Roménia, República Checa, 
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Eslováquia, Lituânia e Grécia.

Alteração 23
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de decisão
Título

Texto da Comissão Alteração

DECISÃO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

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

que revoga a Diretiva 2003/87/CE

Or. it

Alteração 24
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposta de decisão
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

DECISÃO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

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

que clarifica as disposições relativas ao 
calendário dos leilões de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa e 
altera a Diretiva 2003/87/CE relativa à 
criação de um regime de comércio de 
licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa na Comunidade

Or. en

Justificação

Texto da Presidência do Conselho com data de 22 de Fevereiro (6705/13).
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Alteração 25
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi 

Proposta de decisão
Considerando -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Na União, está a ser obtida uma 
redução das emissões de dióxido de 
carbono em consentaneidade com os 
objetivos fixados pelo pacote "clima e 
energia" da EU, principalmente em 
virtude da crise económica que afeta a 
Europa desde 2008.

Or. it

Alteração 26
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro

Proposta de decisão
Considerando -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1-A) De acordo com as Conclusões do 
Conselho Europeu de 22 de Maio de 
2013, a política energética da UE deve 
assegurar o aprovisionamento dos 
agregados familiares e das empresas a 
preços e custos acessíveis e competitivos, 
de forma segura e sustentável.

Or. en

Alteração 27
Theodoros Skylakakis

Proposta de decisão
Considerando 1
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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/CE1 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 28
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
Comunidade ("RCLE-EU") criado pela 
Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 
de 2003, revelou claras deficiências 
estruturais:  por um lado, em vez de 
impedir a fuga de carbono, acabou, de 
facto, por a favorecer, tendo, por outro 
lado, conduzido a um agravamento dos 
custos da energia nos setores RCLE em 
que não se regista fuga.

Or. it

                                               
1 JO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
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Alteração 29
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

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) A Directiva 2003/87/CE1 não especifica 
o modo como devem ser distribuídos, ao 
longo dos períodos de comércio de 
emissões, os volumes de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa a 
leiloar.

____________
1 JO L 275 de 25.10.2003, p. 32

Or. en

Justificação

Texto da Presidência do Conselho com data de 22 de Fevereiro (6705/13).

Alteração 30
Jean-Pierre Audy

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 

(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, 
alterada diversas vezes e, mais 
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distribuídos, ao longo do período de 
comércio de emissões, os volumes de 
licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa a leiloar. 

recentemente, pela Directiva 2009/29/CE
de 23 de Abril de 20091, 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 JO L 140 de 05.06.09, p. 63.

Or. fr

Alteração 31
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Em finais de 2011, acumulou-se um 
excedente de 955 milhões de licenças de 
emissão. Prevê-se que este excedente 
aumente, se não forem adotadas medidas 
estruturais relativas ao regime de 
comércio de licenças de emissão da UE 
(RCLE).

Or. en

Justificação

Texto da Presidência do Conselho com data de 22 de Fevereiro (6705/13).

Alteração 32
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O colapso da procura de licenças de 
emissão causado pela crise económica e 
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pela fuga induziu uma queda acentuada 
do valor de mercado das licenças.  
Paradoxalmente, só deste modo o RCLE-
UE demonstra estar apto a atingir o 
objetivo definido no artigo 1.º , n.º 1, da 
Directiva 2003/87/CE, designadamente,"
promover a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa em condições que 
ofereçam uma boa relação custo-eficácia 
e sejam economicamente eficientes ".  È 
fácil prever que, quando a economia da 
UE voltar a crescer, também as emissões 
de dióxido de carbono voltarão a 
aumentar, o que levará ao aumento do 
valor de mercado das licenças.

Or. it

Alteração 33
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) De acordo com o artigo 1.º da 
Diretiva 2003/87/CE, o regime europeu de 
comércio de licenças de emissão foi 
criado para 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

Alteração 34
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils
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Proposta de decisão
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Um tão considerável excedente de 
licenças de emissão está a originar uma 
redução do preço do carbono superior à 
inicialmente prevista, o que reduz os 
incentivos ao investimento em tecnologias 
com baixo teor de carbono e aumenta o 
risco de bloqueio da União em 
infraestruturas intensivas em carbono.

Or. en

Justificação

Texto da Presidência do Conselho com data de 22 de Fevereiro (6705/13).

Alteração 35
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposta de decisão
Considerando 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) Em Novembro de 2012, e em 
conformidade com a Directiva 
2003/87/CE, a Comissão apresentou ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre o funcionamento do 
mercado do carbono. O relatório conclui 
que, embora o RCLE UE esteja a 
conduzir a uma redução das emissões, a 
sua capacidade para induzir uma 
descarbonização eficiente em termos de 
custos foi comprometida em virtude do 
grande e crescente desequilíbrio entre a 
oferta e a procura no mercado.  O 
relatório identifica ainda uma série de 
opções no domínio das medidas 
estruturais que devem ser consideradas 
para acometer o desequilíbrio.
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Or. en

Justificação

Texto da Presidência do Conselho com data de 22 de Fevereiro (6705/13).

Alteração 36
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) De per se, o RCLE-UE tem 
demonstrado não funcionar, razão pela 
qual deveria ser suspenso no final do 
atual ciclo de comércio de emissões, isto é, 
em 2020, tendo igualmente em conta que 
é precisamente em 2020 que está prevista 
a entrada em vigor de um novo acordo 
global sobre o clima na UNFCCC.

Or. it

Alteração 37
Holger Krahmer, Britta Reimers

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 
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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 destina-se a alterar elementos não 
essenciais da Diretiva 2003/87/CE. 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, 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, essas correções não podem 
ser decididas no âmbito de um 
procedimento de comitologia 
(procedimento de regulamentação com 
controlo), como proposto pela Comissão. 
Requerem um ato legislativo 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 38
Holger Krahmer, Britta Reimers

Proposta de decisão
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Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Recordando o objetivo estabelecido 
no artigo 1.º 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 
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 39
Holger Krahmer, Britta Reimers

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”1 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” e que “a 
indústria europeia defronta-se 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», 
concluindo, por conseguinte, que «o 
impacto no preço da energia na Europa 
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deve ser cuidadosamente considerado 
aquando da definição das futuras 
políticas energéticas”.
___________
1 COM (2012)0582

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.

Alteração 40
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 visa a redução das emissões, não a fixação dos preços das emissões. Em período de 
recessão, a Comissão intervém diretamente no mercado a expensas do setor da energia solar 
e dos consumidores. De acordo com o “Dept of Energy & Climate Change” do Reino Unido, 
as receitas geradas pela retirada integral de 900 Mt de licenças de emissão provirá 
desproporcionadamente de Estados-Membros economicamente mais fracos. O custo, em 
percentagem do PIB, será mais elevado na Bulgária, Estónia, Roménia, República Checa, 
Eslováquia, Lituânia e Grécia.
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Alteração 41
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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. it

Alteração 42
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

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 não deve adaptar o calendário 
dos leilões em conformidade com o 
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 
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seriamente o correto funcionamento do mercado e, por conseguinte, contrariar as regras 
RCLE baseadas no mercado.

Alteração 43
Jean-Pierre Audy

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, é 
necessário clarificar que 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. Para assegurar o 
bom funcionamento do mercado, a 
Comissão estudará a criação de uma 
autoridade independente de vigilância do 
regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa na 
União Europeia.

Or. fr

Alteração 44
Karl-Heinz Florenz

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 
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intervenção possa ser justificada por uma 
avaliação de impacto que demonstre que o 
impacto em setores expostos a um risco 
significativo de fuga de carbono é limitado.
A Comissão deve poder efetuar uma única 
adaptação deste tipo e exclusivamente 
durante o período de oito anos com início 
em 1 de janeiro de 2013.
A transição para uma economia 
hipocarbónica representa um enorme 
desafio, nomeadamente para os setores de 
elevada intensidade energética. Assim 
sendo, é necessário apoiar ativamente os 
projetos de demonstração na área das 
tecnologias com baixo teor de carbono. 
Para o efeito, o ajustamento do calendário 
dos leilões representa uma oportunidade 
para dar início a esse apoio. Foi já 
recolhida experiência no apoio às 
tecnologias com baixo teor de carbono 
mercê do programa NER 300. Esse apoio 
deve igualmente ser prosseguido e 
aumentado no respeitante às tecnologias 
inovadoras, no contexto do quadro de 
políticas climáticas e energéticas para 
2030.

Or. en

Justificação

Caso o calendário seja adotado, as receitas provenientes das licenças “retidas” serão 
utilizadas para ajudar os setores de elevada intensidade energética a reduzirem a s emissões 
de CO2, criando, para o efeito, um fundo de inovação industrial. Este será construído nos 
moldes do programa NER 300 já existente no âmbito da Diretiva RCLE-UE. As licenças 
deste fundo serão afetadas a um fim determinado e não podem ser reservadas posteriormente.

Alteração 45
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Para fins de segurança jurídica e de (2) Para fins de segurança jurídica e de 
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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.

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 na Diretiva 
2003/87/CE.

Or. en

Justificação

Texto da Presidência do Conselho com data de 22 de Fevereiro (6705/13).

Alteração 46
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A redução das emissões nos termos 
da Directiva 2003/87/CE é garantida pela 
limitação da oferta de licenças, que deve 
sofrer uma redução de 1,74% por ano, 
independentemente do preço do carbono.

Or. en

Alteração 47
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os objetivos propostos para 2020 em 
matéria de redução de emissões serão 
alcançados a qualquer preço – até, 
mesmo, a 0 euros por certificado –, devido 
ao limitado número de licenças que 
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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 48
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) As licenças sujeitas a essa 
adaptação devem ser colocadas numa 
reserve estratégica para melhorar a 
estabilidade do RCLE UE  e apoiar o 
desenvolvimento de competências e a 
requalificação dos trabalhadores na 
perspetiva da transição para uma 
economia hipocarbónica. Para o efeito, as 
futures medidas estruturais adotadas pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho 
devem prever que sejam utilizadas como 
parte de uma reserve susceptível de tornar 
o RCLE UE capaz de mais bem se adaptar 
a desequilíbrios extremos entre oferta e 
procura com base em critérios 
transparentes e objetivos. 

Or. en

Alteração 49
Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
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Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Embora o preço do carbono seja 
mais baixo do que originalmente previsto, 
a Comissão deve ser guiada pelo princípio 
da continuidade regulamentar num 
período de comércio de emissões e ter em 
conta as condições económicas do 
momento no contexto da determinação da 
lista de setores e subsetores considerados 
como estando expostos a um risco 
significativo de fuga de carbono para os 
anos 2015 a 2019. 

Or. en

Justificação

Quando a lista “fuga de carbono” estiver a ser analisada pela Comissão, cumpre ter em 
conta a situação económica do momento. Os setores que nesse momento integrem a lista não 
devem ser excluídos da nova lista. A indústria necessita de previsibilidade de longo prazo; 
assim, a Comissão deve ser guiada pelo princípio da continuidade regulamentar.

Alteração 50
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A adaptação do calendário dos 
leilões deve ser considerada uma medida 
de curto prazo, não uma medida 
estrutural destinada a acometer os 
desequilíbrios de mercado do RCLE UE. 
Tendo em vista a necessidade de avançar 
com as medidas estruturais necessárias 
para corrigir as deficiências do RCLE 
UE, uma tal adaptação deve ter lugar 
uma única vez no período de oito anos 
com início em 1 de Janeiro de 2013.

Or. en



AM\940188PT.doc 21/36 PE513.015v03-00

PT

Justificação

Texto da Presidência do Conselho com data de 22 de Fevereiro (6705/13).

Alteração 51
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A bem da transparência, a 
Comissão deve justificar junto do 
Parlamento e do Conselho as 
circunstâncias excecionais e as condições 
de uma eventual nova adaptação do 
calendário para cada período posterior ao 
visado no artigo 13.º, n.º 1, da Directiva 
2003/87/CE.

Or. fr

Alteração 52
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) A adaptação do calendário dos 
leilões deve ser considerada mais como 
uma ação a curto prazo do que como uma 
medida estrutural destinada a remediar os 
desequilíbrios do mercado relativos ao 
RCLE-EU. 

Or. fr

Alteração 53
Theodoros Skylakakis
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Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. el

Justificação

O RCLE visa a redução das emissões, não a fixação dos preços das emissões. Em período de 
recessão, a Comissão intervém diretamente no mercado a expensas do setor da energia solar 
e dos consumidores.  De acordo com o “Dept of Energy & Climate Change” do Reino Unido, 
as receitas geradas pela retirada integral de 900 Mt de licenças de emissão provirá 
desproporcionadamente de Estados-Membros economicamente mais fracos. O custo, em
percentagem do PIB, será mais elevado na Bulgária, Estónia, Roménia, República Checa, 
Eslováquia, Lituânia e Grécia.

Alteração 54
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) A Diretiva 2003/87/CE deve, por 
conseguinte, ser revogada com efeitos a 
partir de 1 de Janeiro de 2021,

Or. it

Alteração 55
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Em termos mais gerais, a política 
climática baseada em mecanismos de 
mercado, como prevista pelo Protocolo de 
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Quioto, revelou-se ineficaz, sobretudo 
quando esses mecanismos não são 
aplicados a nível global, tendo-se 
igualmente revelado não transparente.  
Assim sendo, a União deve considerar a 
adoção de políticas alternativas, em tempo 
útil.

Or. it

Alteração 56
Jo Leinen

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão 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

Alteração 57
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) As tecnologias de captura e 
armazenamento de carbono (CAC) e o 
desenvolvimento de algumas fontes 
renováveis de energia são hoje caras e a 
sua implantação acessível e eficaz em 
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termos de custos dependerá de um maior 
desenvolvimento dessas tecnologias. A 
reforma do regime de comércio de 
licenças de emissão deve nortear-se para 
o eficaz incentivar e, por conseguinte, 
assegurar os investimentos necessários na 
investigação e desenvolvimento, a fim de 
trazer para o mercado as tecnologias com 
baixa produção de carbono.

Or. en

Alteração 58
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Eija-Riitta Korhola, Elisabetta 
Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Antes de apresentar propostas de 
medidas estruturais para rever a Directiva 
2003/87/CE, a Comissão deve - para além 
das medidas propostas no relatório sobre 
o relatório “mercado do carbono” –
considerar outras medidas tendentes a 
garantir que o regime continue a ser um 
sistema inteiramente baseado no mercado. 
Além disso, a Comissão deve propor a 
afetação obrigatória das receitas dos 
leilões a tecnologias ecológicas 
inovadoras; a lista dos setores subsetores 
afetados por um risco de fuga de carbono 
não deve ser adaptada, para garantir à 
indústria a mais elevada certeza.

Or. en

Alteração 59
Richard Seeber, Romana Jordan, Pilar Del Castillo, Elisabetta Gardini, Eija-Riitta 
Korhola, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
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Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) O atual baixo preço do carbono 
deve-se, designadamente, a uma grande 
variedade de regimes nacionais de apoio 
às fontes de energia renováveis, os quais 
são decorrem da Directiva “Energias 
renováveis. No intuito de aumentar a 
eficácia do RCLE-UE no longo prazo e de 
assegurar a estabilidade regulamentar, a 
Comissão deve apresentar, o mais tardar 
no final de 2013, estruturas que permitam 
a um regime mais bem integrado 
promover as FER a nível da UE após 
2020. A Comissão deve igualmente 
explorar possibilidades de estabelecimento 
de uma reserva específica (com base no 
NER 300) para efeitos de apoio às 
tecnologias energéticas sustentáveis que 
sejam inovadoras.

Or. en

Alteração 60
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) As medidas de reforma do regime 
devem destinar-se a criar confiança na 
estabilidade a longo prazo do sistema de 
limitação e comércio de emissões, 
permitindo, simultaneamente ao mercado 
determinar o preço a que as licenças de 
emissão são transacionadas; importa 
prever disposições e medidas garantes de 
que as receitas diretas geradas pelos 
leilões de licenças são investidas na 
investigação, a fim de tornar mais barata 
a tecnologia com baixo teor de carbono.
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Or. en

Alteração 61
Theodoros Skylakakis

Proposta de decisão
Artigo 1.

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.° 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 visa a redução das emissões, não a fixação dos preços das emissões.Em período de 
recessão, a Comissão intervém diretamente no mercado a expensas do setor da energia 
solar e dos consumidores. De acordo com o “Dept of Energy & Climate Change” do Reino 
Unido, as receitas geradas pela retirada integral de 900 Mt de licenças de emissão provirá 
desproporcionadamente de Estados-Membros economicamente mais fracos. O custo, em 
percentagem do PIB, será mais elevado na Bulgária, Estónia, Roménia, República Checa, 
Eslováquia, Lituânia e Grécia.

Alteração 62
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O regime de comércio de licenças de 
emissão de gases com efeito de estufa 
criado pela Diretiva 2003/87/CE atinge o 
seu termo em 31 de Dezembro de 2020. A 
Diretiva 2003/87/CE é, por conseguinte, 
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revogada com efeitos a partir de 1 de 
janeiro de 2021.

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

Or. it

Alteração 63
Holger Krahmer, Theodoros Skylakakis, Britta Reimers

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.° 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 não procede à adaptação do 
calendário relativo a cada período.

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 64
Richard Seeber, Romana Jordan, Elisabetta Gardini, Pilar Del Castillo, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

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

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, é aditado o seguinte: 

“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 revele, para 
cada um dos setores industriais, que não 
se espera um impacto importante nas 
instalações expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono ou que 
estejam sujeitos a medidas de política da 
UE que estejam a ser propostas com o 
objetivo de compensar o eventual 
aumento dos custos indiretos, a Comissão
pode, quando adequado, proceder à
adaptação do calendário relativo ao 
período referido no artigo 13.º, n.º 1, com 
início em 1 de janeiro de 2013, para um 
número máximo de 900 milhões de 
licenças de emissão. Sempre que a 
Comissão proponha a retenção de um 
determinado número de licenças, deve 
assegurar a reintrodução dessas licenças 
de forma linear, com início no ano 
seguinte à data da retenção das licenças. 
A Comissão apenas pode efetuar uma 
única adaptação desse tipo até 2020.»

Or. en

Alteração 65
Sophie Auconie, Anne Delvaux

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

“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 revele, para 
cada um dos setores industriais, que não 
se espera um impacto importante nos 
setores ou subsetores expostos a um risco 
significativo de fuga de carbono ou que 
estejam sujeitos a medidas de política da 
UE que estejam a ser propostas com o 
objetivo de compensar o eventual 
aumento dos custos indiretos, a Comissão 
pode, quando adequado, proceder à 
adaptação do calendário relativo ao 
período referido no artigo 13.º, n.º 1, com 
início em 1 de janeiro de 2013, para um 
número máximo de 900 milhões de 
licenças de emissão. A Comissão apenas 
pode efetuar uma única adaptação desse 
tipo até 2020.»

Or. en

Alteração 66
Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.° 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 revele, para 
cada um dos setores industriais, que não 
se espera um impacto importante nas 
instalações expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono ou 
sempre que a Comissão proponha 
medidas destinadas a compensar o 
aumento potencial dos custos indiretos, a 
Comissão pode, quando adequado,
proceder à adaptação do calendário 
relativo ao período referido no artigo 13.º, 
n.º 1, com início em janeiro de 2013, para 
um número máximo de 900 milhões de 
licenças de emissão. 
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Sempre que a Comissão proponha a 
retenção de um determinado número de 
licenças, deve assegurar que essas 
licenças sejam reintroduzidas de uma 
forma previsível.
A Comissão apenas pode efetuar uma 
única adaptação desse tipo até 2020.
Das licenças retidas, 600 milhões serão 
usados para promover projetos de 
demonstração para a redução de CO2 nos 
setores de elevada intensidade energética 
(“fundo de inovação industrial”). Para o 
efeito, proceder-se-á ao desenvolvimento 
de um fundo assente no princípio do 
programa NER 300 (artigo 10.º-A, n.º 8).
Os projetos apoiados pelo fundo de 
inovação industrial devem ser 
selecionados o mais tardar em 31 de 
Dezembro de 2020.
Para o efeito, a Decisão da Comissão 
2010/670/UE1, que estabelece critérios e 
medidas para o financiamento de projetos 
de demonstração comercial, deve ser 
alterada o mais tardar em 31 de Dezembro 
de 2015.
____________
1 JO L 290 de 6.11.2010, p. 39

Or. en

Justificação

Caso o calendário seja adotado, as receitas provenientes das licenças “diferidas” serão 
utilizadas para ajudar os setores de elevada intensidade energética a reduzirem a s emissões 
de CO2, criando, para o efeito, um fundo de inovação industrial. Este será construído nos 
moldes do programa NER 300 já existente no âmbito da Diretiva RCLE-UE. As licenças 
deste fundo serão afetadas a um fim determinado e não podem ser reservadas posteriormente.

Alteração 67
Tadeusz Cymański, Zbigniew Ziobro
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Proposta de decisão
Artigo 1 – n.° 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 apenas procede, quando 
adequado, à adaptação do calendário 
relativo a cada período a fim de assegurar o 
correto funcionamento do mercado, 
quando estejam reunidas as seguintes 
condições:
(a) Existência de um crescimento 
económico sistemático em cada Estado-
Membro de, pelo menos, 1% durante, pelo 
menos, um ano; e
(b) A taxa de precariedade de combustível 
em cada Estado-Membro não é superior a 
8%, de acordo com o modelo “rácio de 
precariedade de combustível” do Reino 
Unido.

Or. en

Alteração 68
Andrés Perelló Rodríguez

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

Quando essa adaptação conduza a que 
um número significativo de licenças não 
seja leiloado no início da fase 3 do RCLE 
UE, essas licenças serão utilizadas para 
criar uma nova reserva destinada a 
reforçar a estabilidade do RCLE UE e 
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contribuir para os aspetos sociais e de 
competências resultantes da transição 
para uma economia hipocarbónica.

Or. en

Justificação

As proposed by the Commission and first amended by the ENVI committee, back-loading did 
not find sufficient support in the plenary of the parliament. To build broader support, the 
allowances back-loaded should be used in two ways: 1) the major share should be withheld to 
build a strategic stabilisation reserve providing a flexible source of supply or demand in 
situations with extreme market imbalances based on pre-defined and automatic intervention 
rules, and 2) the remaining share should be auctioned later in Phase 3 to support initiatives 
and  projects contributing to the social aspects of the low carbon transition, such as 
development or reconversion of workers' skills or education.

Alteração 69
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.° 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.°, n.° 1, com início em 1 de 
janeiro de 2013, a fim de assegurar o 
regular funcionamento do mercado. A 
Comissão apenas pode efetuar uma única 
adaptação desse tipo.

Or. fr

Alteração 70
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.° 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 pode, em circunstâncias 
excecionais, proceder à adaptação do 
calendário relativo a cada período a fim de 
assegurar o correto funcionamento do 
mercado. No período referido no artigo 
13.º, n.º 1, a Comissão apenas pode 
efetuar uma única adaptação desse tipo.

Or. en

Justificação

Texto da Presidência do Conselho com data de 22 de Fevereiro (6705/13).

Alteração 71
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O mais tardar em 30 de Junho de 
2015, a Comissão transmite ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
estudo de exequibilidade e uma análise de 
custos-benefícios das políticas em matéria 
climática com base em instrumentos 
diferentes dos mecanismos de mercado, 
incluindo a introdução da tributação do 
carbono nas fronteiras da União.

Or. it

Alteração 72
Chris Davies

Proposta de decisão
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
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A Comissão deve ser encorajada a 
apresentar propostas de alteração do 
artigo 10.º-A, n.º 8, da Directiva 
2003/87/CE, tendo em vista tornar o atual 
mecanismo de financiamento UE ('NER 
300') extensivo ao desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras com baixo teor de 
carbono e aplicá-lo igualmente aos 
desenvolvimentos suscetíveis de reduzir os 
custos e emissões de carbono dos setores 
de elevada intensidade energética.
O mecanismo será financiado pelo 
produto da venda de algumas ou todas as 
licenças que a presente decisão retenha 
temporariamente do RCLE. O apoio 
financeiro disponível deve ser atribuído 
antes do final da fase 3 em 2020.

Or. en

Justificação

O atual sistema de financiamento 'NER 300' deriva da venda de 300 milhões de licenças do 
Regime de Comércio de Licenças e está a apoiar o desenvolvimento de uma série de projetos 
inovadores em matéria de energias renováveis. A venda de licenças 'diferidas' pode 
proporcionar financiamento adicional, devendo ser alargado para promover as inovações 
tecnológicas suscetíveis de beneficiar os setores de elevada intensidade energética. Essa 
venda reduzirá temporariamente o preço do carbono, garantindo, simultaneamente, a 
permanente exclusão das licenças do RCLE.

Alteração 73
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de decisão
Artigo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
A Comissão deve, quando adequado, 
apresentar uma proposta revista com o 
objetivo de:
(a) alterar o artigo 9.º da Directiva 
2003/87/CE, a fim de clarificar que o 
fator de redução linear de 1,74% por ano 
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continuará após 2020. Deve ser levada a 
efeito uma avaliação do impacto das 
diferentes opções e nos setores 
económicos e cenários empresariais e, se 
necessário, deve considerar-se a 
possibilidade de conferir ao regime um 
maior rigor, tendo em vista a consecução 
dos objetivos da EU em matéria de 
descarbonização o mais tardar a partir de 
2050. O estado do Mercado internacional 
do carbono e a questão da fuga de 
carbono devem ser tidos em conta no 
âmbito desta revisão;
(b) alterar o artigo 10.º da Directiva 
2003/87/CE no sentido da introdução de 
um mecanismo “ex post” no sistema, em 
que a emissão de licenças abaixo do limite 
será ajustada tendo em conta o nível de 
atividade em cada fase do ciclo 
económico. As propostas preverão um 
“banco de carbono”, em que as licenças 
podem ser depositadas e do qual podem 
ser libertadas. Em caso de 
estabelecimento desse "banco de 
carbono", devem ser estabelecidas regras 
relativas às condições em que as licenças 
podem ser depositadas e libertadas;
(c) alterar o artigo 10.º, n.º 3, da Directiva 
2003/87/CE, a fim de assegurar que todas 
as receitas obtidas nos leilões de licenças 
sejam destinadas a investimentos na 
investigação e desenvolvimento de 
tecnologias com baixo teor de carbono.

Or. en

Alteração 74
Bas Eickhout, Linda McAvan, Dan Jorgensen, Corinne Lepage, Sabine Wils

Proposta de decisão
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
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A presente decisão entra em vigor no dia 
da sua adoção.

Or. en

Justificação

Texto da Presidência do Conselho com data de 22 de Fevereiro (6705/13).


