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Alteração 1
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Salvador Sedó I Alabart, Markus Pieper, 
Krišjānis Kariņš, Paul Rubig, Françoise Grossetête Werner Langen, Christian Ehler, 
Arkadiusz Bratkowski, Bogdan Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta 
Korhola, Angelika Niebler, Jacek Protasiewicz, Konrad Szymański, Andrzej Grzyb, 
Tamas Deutsch, Jan Olbrycht, Elżbieta Łukacijewska, Sean Kelly, Bogusław 
Liberadzki, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Amalia Sartori, Danuta Maria Hübner

Projeto de resolução legislativa
N.º 1 (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1. Rejeita a proposta da Comissão;

Or. en

Alteração 2
Robert Goebbels

Projeto de resolução legislativa
N.º 1 (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1. Rejeita a proposta da Comissão;

Or. fr

Justificação

O RCLE constitui um mercado artificial, no qual se vende, efetivamente, «ar quente». Este 
regime prejudica a indústria europeia e representa uma vantagem para os mercados 
financeiros, que podem utilizar os seus instrumentos especulativos, até com fins fraudulentos. 
Na sequência de Doha, só a Europa é que ainda acredita poder resolver problemas 
relacionados com o clima através dos mercados.

Alteração 3
Bernd Lange

Projeto de resolução legislativa
N.º 1 (novo)
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Projeto de resolução legislativa Alteração

1. Rejeita a proposta da Comissão.

Or. de

Justificação

Die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung benötigt Planungssicherheit. Ein 
willkürliches Eingreifen hingegen stellt die Investitionszyklen in Frage. Gerade in der 
derzeitigen angespannten wettbewerblichen Situation der Industrie müssen Stabilität und
Vorausschaubarkeit für Investitionen höchste Priorität haben und dürfen nicht durch 
nachträgliche politische Justierungen der Regularien untergraben werden. Zudem erscheint 
es dem Europäischen Parlament vor dem Hintergrund dessen Rechte nach dem Vertrag von 
Lissabon nicht angemessen, der Kommission Eingriffsrechte ohne demokratische 
Legitimierung zu bewilligen.

Alteração 4
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

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

A alteração do calendário do funcionamento do mercado influi significativamente nas 
escolhas dos Estados-Membros entre diferentes fontes de energia e na estrutura geral do seu 
abastecimento energético. A base jurídica adequada deve ser o artigo 192.º, n.º 2, do TFUE.

Alteração 5
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

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/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 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, enquanto o artigo 9.º da 
referida diretiva especifica, 
nomeadamente, que a quantidade a nível 
comunitário das licenças a emitir 
anualmente a partir de 2013 deverá 
diminuir de forma linear a partir do ponto 
médio do período de 2008 a 2012. A 
quantidade deve diminuir por um fator 
linear de 1,74 % em comparação com a 
quantidade anual total média de licenças 
emitida pelos Estados-Membros ao abrigo 
das decisões da Comissão relativas aos 
seus planos nacionais de atribuição para 
o período de 2008 a 2012.

Or. en

Alteração 6
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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 não 
especifica o modo como devem ser 
distribuídos, ao longo do período de 
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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.

comércio de emissões, os volumes de 
licenças de emissão de gases com efeito de 
estufa a leiloar, enquanto o artigo 9.º da 
referida diretiva estipula que a quantidade 
de licenças de emissão deve diminuir por 
um fator linear de 1,74% em comparação 
com a quantidade anual total média de 
licenças emitidas pelos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A fim de restaurar a credibilidade do RCLE enquanto sistema baseado no mercado, deve 
ficar claro que qualquer adiamento só poderá ocorrer a título de medida excecional e 
pontual.

Alteração 7
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O considerando 13 da 
Diretiva 2009/29/CE estabelece a 
finalidade do fator linear referido no 
artigo 9.º da Diretiva 2003/87/CE, 
nomeadamente, garantir que o regime de 
comércio de licenças de emissão permita 
obter reduções de emissões graduais e 
previsíveis ao longo do tempo e que o 
regime comunitário contribua, com uma 
boa relação custo-eficácia, para o 
cumprimento do compromisso da 
Comunidade de uma redução geral das 
emissões de, pelo menos, 20 % até 2020.

Or. en

Alteração 8
Holger Krahmer
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Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Nos termos do artigo 2.º, n.º 2, da 
Decisão 1999/468/CE do Conselho de 28 
de junho de 1999, o procedimento de 
regulamentação com controlo apenas 
pode ser utilizado para alterar elementos 
não essenciais de um ato de base. Nos 
termos do artigo 9.º da Diretiva 2003/87, a 
Comissão determina anualmente a 
quantidade absoluta de licenças de 
emissão a nível comunitário. A Comissão 
não tem qualquer poder discricionário em 
relação à quantidade absoluta de licenças 
de emissão, prevendo o artigo 10.º da 
Diretiva 2003/87 a venda em leilão de 
licenças com base na quantidade absoluta 
determinada nos termos do procedimento 
previsto no artigo 9.º da mesma diretiva. 
O processo de venda em leilão destina-se 
a alterar elementos não essenciais da 
Diretiva 2003/87/CE. A proposta da 
Comissão de alterar o artigo 10.º, n.º 4, 
primeiro parágrafo, da Diretiva 2003/87 –
nomeadamente, a determinação das 
correções adequadas aos volumes anuais 
das licenças de comércio de emissões a 
leiloar no período de 2013-2020 –
constitui, no essencial, uma intervenção 
nos requisitos de base previstos no artigo 
9.º da mesma diretiva. Essa intervenção 
apenas pode ser determinada no processo 
legislativo ordinário, não podendo ser 
considerada uma alteração de elementos 
não essenciais do ato de base. Deste 
modo, tais correções não podem ser 
decididas num procedimento de 
comitologia (procedimento de 
regulamentação com controlo), tal como 
propõe a Comissão. Exigem a aprovação 
de um ato legislativo pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho, sob proposta da 
Comissão.

Or. en
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Justificação

Qualquer alteração do calendário seria uma alteração de um elemento essencial do ato 
jurídico de base, devido à sua potencial influência nos preços dos certificados, conforme a 
análise constante da avaliação de impacto proporcionada que altera o Regulamento (UE) n.º 
1031/2010.

Alteração 9
Holger Krahmer

Proposta de decisão
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) 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

Justificação

O sistema de limitação e comércio de emissões garante a realização de determinados 
objetivos de redução das emissões com uma boa relação custo-eficácia. É a limitação, e não 
o preço, que assegura a redução das emissões.

Alteração 10
Holger Krahmer

Proposta de decisão
Considerando 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) A Comunicação da Comissão 
«Reforçar a indústria europeia em prol do 
crescimento e da recuperação económica» 
(COM(2012)582) recorda que «um acesso 
fiável e com custos acessíveis à energia e 
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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 
deve ser cuidadosamente considerado 
aquando da definição das futuras 
políticas energéticas».

Or. en

Justificação

O sistema de limitação e comércio de emissões garante a realização de determinados 
objetivos de redução das emissões com uma boa relação custo-eficácia. É a limitação, e não 
o preço, que assegura a redução das emissões. Os preços elevados apenas originam 
distorções económicas e ameaçam a competitividade da indústria europeia.

Alteração 11
Paul Rübig

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 a Comissão deve analisar as 
circunstâncias seguintes, antes de 
proceder, em circunstâncias excecionais, à 
adaptação do calendário dos leilões em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
10.º, n.º 4, da Diretiva 2003/87/CE:

(1) É necessário verificar se esta 
adaptação corresponde ao objetivo de 
reindustrialização, definido pela 
Comissão Europeia, que se propõe atingir 
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uma quota de indústria de 20 % na 
Europa até 2020;
(2) É necessário assegurar que o 
calendário dos leilões só seja adaptado se 
existir perigo de incumprimento do 
objetivo de redução, em 20 %, das 
emissões com efeitos de estufa até 2020;
(3) Antes de se ponderar uma intervenção 
tão grave, deverá ser realizada uma 
avaliação do impacto que analise as 
consequências para a competitividade e o 
emprego; é necessário garantir a 
realização dos chamados testes de 
competitividade («competitiveness 
proofing»), no sentido da abordagem da 
regulamentação inteligente;
(4) É necessário analisar igualmente, 
através do teste das PME, os impactos 
desta adaptação nas pequenas e médias 
empresas;
(5) Neste contexto, deverá ainda ser 
analisado quais os requisitos e subsídios 
que têm impacto negativo ou positivo no 
balanço de CO2, a fim de avaliar se uma 
alteração da diretiva melhoraria o mesmo 
ou se ainda existe margem de manobra 
noutras áreas;
(6) Se, apesar disso, uma análise 
exaustiva revelar a necessidade de 
interferir no calendário dos leilões, 
através de uma alteração dos volumes de 
licenças a leiloar, esta interferência não 
deve ser seguida de uma eliminação de 
licenças, nem levar à adaptação do limite 
máximo de emissões aprovado para 2020; 
além disso, como compensação para as 
perturbações de mercado daí resultantes, 
é necessário garantir que a lista dos 
setores que estão sujeitos à fuga de 
carbono não seja reduzida.

Or. de
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Alteração 12
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

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 clarificação, deve ser 
aditada uma referência ao artigo 9.º da 
Diretiva 2003/87/CE no artigo 10.º, n.º 4, 
da mesma diretiva.

Or. en

Alteração 13
Holger Krahmer

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 tem competência para 
adaptar o calendário dos leilões em 
conformidade com o estabelecido no artigo 
10.º, n.º 4, da Diretiva 2003/87/CE.

Or. de

Justificação

O regime europeu de comércio de licenças de emissão foi introduzido para promover uma 
redução eficaz em termos de custos das emissões de gases com efeito de estufa. O calendário 
dos leilões atualmente em vigor garante a previsibilidade e a planificação, bem como o 
cumprimento dos objetivos de redução de CO2 até 2020. Qualquer adaptação do calendário 
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perturbaria significativamente o funcionamento regular do mercado, contrariando, por 
conseguinte, as regras de comércio de emissões baseadas no mercado.

Alteração 14
Konrad Szymański

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 
evitar flutuações excessivas de preços, 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 15
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

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 essa 
intervenção possa ser justificada por uma 
avaliação de impacto que demonstre que a 
União corre o risco de, no regime 
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comunitário, não atingir em 2020 uma 
redução das emissões de 21 % face aos 
níveis registados em 2005, e que a 
intervenção não tenha um impacto 
significativo em termos de fuga de 
carbono. 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.

Or. en

Justificação

A fim de restaurar a credibilidade do RCLE enquanto sistema baseado no mercado, deve 
ficar claro que qualquer adiamento só poderá ocorrer a título de medida excecional e 
pontual.

Alteração 16
Judith A. Merkies

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A Comissão deve, até 30 de abril de 
2013, e tendo em conta os pressupostos e 
circunstâncias subjacentes a nível dos 
Estados-Membros, apresentar uma 
proposta política com uma boa relação 
custo-eficácia para atingir as reduções 
previstas no Roteiro para uma economia 
hipocarbónica em 2050 para o período até 
2030, incluindo opções que alterem a via 
de redução linear do RCLE UE até 2030 e 
incorporando uma meta coerente em 
matéria de energias renováveis para 2030. 

Or. en

Justificação

In March 2011 and in March 2012, twenty-six Member States supported Council presidency 
conclusions inviting the Commission to present timely policy options for the period up to 
2030. So far the Commission has not followed up on this invitation. The Commission has 
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announced in its 2013 work programme an initiative framing post-2020 climate and energy 
policies to provide long-term certainty to investors. Considering the urgency of structural 
reform of ETS and considering that long-term clarity can help to reinvigorate ETS and can 
provide more certainty for private investors, it is important that the Commission presents ETS 
policy options for the period up to 2030 timely, so that Council and Parliament can still 
debate the options in the first half of 2013. Also a consistent renewable energy target for 
2030, as referred to in European Parliament resolution on the Low Carbon Roadmap 
2011/2095 (INI) must be included in the proposals.

Alteração 17
Fiona Hall

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Além desta decisão e tendo em conta 
a necessidade de manter a eficácia e os 
incentivos ao investimento do RCLE UE, 
é necessário adotar sem demora medidas 
estruturais para reformar o regime, a fim 
de retirar permanentemente uma 
quantidade de 1,4 mil milhões de licenças 
de emissão dos leilões previstos para 2015, 
2016 e 2017.

Or. en

Alteração 18
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Se a Comissão decidir suspender 
temporariamente um determinado 
número de licenças de emissão, deve 
assegurar a reintrodução dessas licenças 
no mercado de forma linear, a partir do 
ano seguinte à data da respetiva 
intervenção no mercado.
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Or. en

Justificação

A intenção «teórica» de suspender um determinado número de licenças de emissão nos 
primeiros três anos e reintroduzi-las no mercado nos últimos dois anos contrariaria o 
disposto no artigo 9.º.  Assim, devia ficar claramente estabelecida a continuação de uma 
diminuição linear após a intervenção.

Alteração 19
Holger Krahmer

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os objetivos de redução de emissões 
definidos para 2020 serão alcançados a 
qualquer preço – mesmo que seja a 
0 euros por certificado – devido ao 
número limitado de licenças de emissão 
correspondente ao limite máximo global 
do RCLE UE.

Or. en

Justificação

O sistema de limitação e comércio de emissões garante a realização de determinados 
objetivos de redução das emissões com uma boa relação custo-eficácia. É a limitação, e não 
o preço, que assegura a redução das emissões.

Alteração 20
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Além da presente decisão, a 
Comissão incluirá, na próxima revisão do 
RCLE UE, propostas com vista à adoção 
de uma abordagem mais dinâmica da 
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atribuição de licenças de emissão. Essa 
abordagem deve basear-se em fatores de 
produção efetivos em vez de períodos 
históricos de referência, os quais 
provaram ser incapazes de adaptar 
adequadamente o RCLE UE às fases de 
expansão e contração da economia. Ao 
mesmo tempo que garante a redução 
absoluta necessária durante todo o 
período, o regime de atribuição deve 
permitir ajustamentos ex post, a fim de 
evitar a necessidade de novas intervenções 
da Comissão, por exemplo, para atenuar 
situações de atribuição excessiva ou de 
escassez injustificada de licenças de 
emissão.

Or. en

Justificação

One of the main reasons for the over-allocation of allowances lies in the system's inability to 
adapt to economic crisis situations. When negotiating on the current ETS directive, the 
Commission rejected arguments in favour of more dynamic allocation rules. A majority of 
Member States seem to support basing the allocation on actual production. Ex-ante set 
allocations based on actual production with the option of ex-post adjustments (as applied, for 
example, in taxation) would avoid unjustified overhang of allowances as well as unjustified 
shortages, while ensuring that the target is achieved. A structural ETS amendment should, 
therefore, also look into amending the allocation rules.

Alteração 21
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A fim de assegurar a coerência com 
uma trajetória económica que permita 
atingir o objetivo do Conselho Europeu de 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa em 80-95 % até 2050, é necessário 
ajustar o fator linear nos termos da 
Diretiva 2003/87/CE.
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Or. en

Alteração 22
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Tendo em conta a necessidade de 
manter os incentivos do RCLE UE para o 
tornar mais eficaz e restaurar o nível de 
ambição expresso aquando da adoção do 
pacote sobre o clima, é necessário retirar 
permanentemente uma quantidade de 
1,4 mil milhões de licenças de emissão dos 
leilões previstos para 2015, 2016 e 2017.

Or. en

Alteração 23
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo -1.º
No artigo 9.º da Diretiva 2003/87/CE, 
após o segundo parágrafo, é aditado o 
seguinte parágrafo:
«A partir de 2014, o fator de redução 
linear será 2,5 %.»

Or. en
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Alteração 24
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo -1-A (novo)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -1.º-A
Ao artigo 10.º da Diretiva 2003/87/CE é 
aditado o seguinte número:
«2-A. Em derrogação excecional ao n.º 1, 
é permanentemente retirado um total de 
1,4 mil milhões de licenças de emissão do 
número de licenças a leiloar em 2015, 
2016 e 2017, nos termos do n.º 2, 
alínea b).

Or. en

Alteração 25
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 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 26
Romana Jordan, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 1
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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.

Se uma avaliação de impacto mostrar que 
a União não está no bom caminho para 
atingir uma redução de emissões em 2020 
no regime comunitário em conformidade 
com a presente diretiva e que o impacto 
sobre as instalações expostas a um risco 
significativo de fuga de carbono é 
limitado, a Comissão pode, se for caso 
disso, adaptar o calendário relativo ao 
período referido no artigo 13.º, n.º 1, com 
início em 1 de janeiro de 2013, para obter 
um número máximo de 900 milhões de 
licenças de emissão. Sempre que a 
Comissão propuser a suspensão de um 
determinado número de licenças de 
emissão, deve ser assegurada a 
reintrodução linear dessas licenças. A 
Comissão apenas pode efetuar uma única 
adaptação desse tipo.

Or. en

Alteração 27
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Proposta de decisão – ato modificativo
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.

O regulamento deve estar em 
conformidade com as restantes 
disposições da presente diretiva, 
nomeadamente as previstas no artigo 9.º.

Or. en
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Justificação

Article 9 prohibits any form of “back-loading” of allowances from one year of the trading 
period to another. It sets out strict and narrow conditions for the quantity of allowances to be 
issued (allocated or auctioned), inter alia, that this quantity decreases each year by a linear 
factor of 1.74%. One of the principal reasons for this provision is the “predictability” of the 
system. The reasoning behind the Commission proposal, that the Directive would “not specify 
how volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned are to be distributed 
over the trading period”, is therefore incorrect and no clarification is needed. On the 
contrary, the clarification proposed by the Commission, and in particular the reasoning 
behind it, leads instead to a contradiction within the directive. The proposal also removes any 
predictability of the system, even more so as the Commission has already made public its 
intention to propose “structural measures” which may include the cancellation of the 
allowances intended to be back-loaded. The Commission proposal is against the spirit and the 
letter of the directive.

Alteração 28
Konrad Szymański

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 pode, em circunstâncias 
excecionais, propor a 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 
adaptação deste tipo, e após consulta das 
partes interessadas.
A fim de garantir a previsibilidade dos 
leilões, nomeadamente no que respeita 
aos volumes estimados de licenças de 
emissão em conformidade com o presente 
número, é estritamente proibida qualquer 
alteração, nomeadamente a redução, do 
volume ou de parte do volume das 
licenças de emissão a leiloar.

Or. en
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Justificação

A fim de garantir a segurança do quadro jurídico e a previsibilidade dos leilões, assim como 
a confiança dos investidores num funcionamento do RCLE UE baseado no mercado, 
nomeadamente os volumes de licenças de emissão disponíveis para venda em leilão, deve ser 
estritamente proibida qualquer alteração do volume, ou de parte do volume, de licenças de 
emissão a leiloar. No que toca ao calendário, qualquer intervenção efetuada deve ser apenas
de natureza «técnica».

Alteração 29
Judith A. Merkies

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 pode, em circunstâncias
excecionais, adaptar o 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 deve limitar-se a 
uma adaptação, até serem consideradas 
medidas estruturais para corrigir os 
desequilíbrios do mercado.

Or. en

Alteração 30
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Markus Pieper, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

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

A Comissão pode, em circunstâncias 
excecionais, propor a adaptação do 
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período a fim de assegurar o correto 
funcionamento do mercado.

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 
adaptação deste tipo, e após consulta das 
partes interessadas.

Or. en

Alteração 31
Adam Gierek

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.

Quando aplicável, nos termos do artigo 
192.º, n.º 2, do TFUE, são tomadas 
decisões respeitantes à adaptação do 
calendário relativo cada período, a fim de
assegurar o correto funcionamento do 
mercado.

Or. pl

(Cf. Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, artigo 192.º, n.º 2)

Justificação

A política de proteção ambiental deve ser implementada tanto através das ações 
comunitárias, como por cada um dos Estados-Membros, ou seja, deve ser uma política 
partilhada. Por conseguinte, a Comissão não pode impor aos Estados-Membros a escolha 
entre diferentes fontes de energia e o desenvolvimento de estruturas de aprovisionamento 
energético.

Alteração 32
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 1
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 propõe, quando adequado,
ao Parlamento Europeu e ao Conselho a
adaptação do calendário relativo a cada 
período a fim de assegurar o correto 
funcionamento do mercado.»

Or. fr

Alteração 33
Holger Krahmer

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 não procede à adaptação do 
calendário relativo a cada período a fim de 
assegurar o correto funcionamento do 
mercado.

Or. de

Justificação

O regime europeu de comércio de licenças de emissão foi introduzido para promover uma 
redução eficaz em termos de custos das emissões de gases com efeito de estufa. O calendário 
atual dos leilões garante o cumprimento planificável e previsível dos objetivos de redução de 
CO2 até 2020. Qualquer adaptação do calendário perturbaria o funcionamento regular do 
mercado, contrariando, por conseguinte, as regras de comércio de emissões baseadas no 
mercado.

Alteração 34
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. No artigo 10.º, n.º 4, são inseridos os 
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seguintes parágrafos:
«Qualquer adaptação deve ser 
acompanhada da avaliação do impacto, a 
nível dos Estados-Membros, da adaptação 
acima mencionada nas receitas das 
vendas em leilão dos Estados-Membros.
Se a adaptação referida no primeiro 
parágrafo levar a uma diminuição das 
receitas de vendas em leilão dos 
Estados-Membros em 2013 e em cada ano 
posterior até 2020, a Comissão deve 
propor medidas compensatórias que 
minimizem esse impacto negativo nas 
receitas dos Estados-Membros.»

Or. en

Justificação

De acordo com o artigo 10.º, n.º 3, da Diretiva RCLE, parte de 50 % das receitas geradas 
com a venda em leilão de licenças de emissão deve ser canalizada para o financiamento de 
medidas de atenuação e adaptação às alterações climáticas nos países em desenvolvimento. 
A fim de permitir que os Estados-Membros cumpram as suas promessas e, consequentemente, 
satisfaçam as expectativas internacionais em matéria de ajuda da UE ao combate às 
alterações climáticas, nenhuma alteração ao calendário dos leilões deve conduzir a uma 
redução das receitas das vendas em leilão dos Estados-Membros.

Alteração 35
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. No artigo 10.º, n.º 4, é inserido o 
seguinte parágrafo:
«Qualquer adaptação deve aplicar-se 
unicamente aos Estados-Membros com 
venda exclusiva em leilão no setor da 
energia, não afetando de forma alguma o 
volume de licenças a leiloar dos 
Estados-Membros que optem por recorrer 
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à atribuição de licenças temporárias a 
título gratuito para modernizar a 
produção de eletricidade nos termos do 
artigo 10.º-C.»

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros podem optar por aplicar a atribuição de licenças temporárias a título 
gratuito para modernizar a produção de eletricidade nos termos do artigo 10.º-C da Diretiva 
RCLE UE. As licenças transitórias atribuídas a título gratuito são deduzidas da quantidade 
de licenças de emissão que, caso contrário, o Estado-Membro colocaria à venda em leilão 
nos termos do artigo 10.º, n.º 2. Caso existisse alguma limitação aplicável aos volumes de 
licenças de emissão disponíveis para leiloar, estes Estados-Membros teriam uma menor 
quantidade de licenças, o que poderia resultar num montante insuficiente de receitas 
provenientes da venda em leilão.

Alteração 36
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. No artigo 10.º, n.º 4, é inserido o 
seguinte parágrafo:
«Qualquer adaptação que resulte na 
limitação do volume de licenças de 
emissão a leiloar em 2013 ou em qualquer 
ano posterior até 2020 não se aplica aos 
Estados-Membros indicados no anexo 
II-B.»

Or. en

Justificação

Aos Estados-Membros que, em 2005, conseguiram reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa em pelo menos 20 % face ao ano de referência definido pelo Protocolo de Quioto 
foram atribuídos mais 2 % da quantidade total de licenças de emissão a leiloar, de modo a 
compensar os custos que tiveram de suportar para atingir uma enorme redução das emissões 
nos anos anteriores. A fim de minimizar o impacto das alterações ao calendário de leilões, os 
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Estados-Membros indicados no anexo II-B devem ficar isentos de participar em qualquer 
mecanismo que limite o futuro volume de licenças de emissão disponíveis para vendas em 
leilão.

Alteração 37
Konrad Szymański

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

Texto da Comissão Alteração

1-D. No artigo 10.º, n.º 4, é inserido o 
seguinte parágrafo:
«Qualquer adaptação que resulte na 
limitação do volume de licenças de 
emissão a leiloar em 2013 ou em qualquer 
ano posterior até 2020 não se aplica aos 
Estados-Membros indicados no anexo 
II-A.»

Or. en

Justificação

No interesse da solidariedade e do crescimento na Comunidade, foram atribuídos a certos 
Estados-Membros mais 10 % da quantidade total de licenças de emissão. Todos estes países 
esperam um aumento dos custos de execução no que se refere ao pacote sobre clima e 
energia. A fim de minimizar o impacto das alterações ao calendário de leilões, os 
Estados-Membros indicados no anexo II-A devem ficar isentos de participar em qualquer 
mecanismo que limite o futuro volume de licenças de emissão disponíveis para vendas em 
leilão.

Alteração 38
Konrad Szymański

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1-E) (novo)
Diretiva 2003/87/CE 
Artigo 10 – n.º 4 – parágrafo 1-F (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-E. No artigo 10.º, n.º 4, é inserido o 
seguinte parágrafo:
«A fim de garantir a previsibilidade dos 
leilões, nomeadamente no que respeita 
aos volumes estimados de licenças de 
emissão em conformidade com o presente 
número, qualquer alteração, 
nomeadamente a redução, do volume ou 
de parte do volume das licenças de 
emissão a leiloar exige a unanimidade 
entre os Estados-Membros.»

Or. en

Justificação

De acordo 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 pela venda em leilão das licenças no âmbito do 
regime de comércio de emissões da UE. Deste modo, quaisquer alterações ao calendário de 
leilões que afetem as receitas dos Estados-Membros geradas pelos leilões devem ser 
adotadas por unanimidade por todos os Estados-Membros.

Alteração 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 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 
seguinte parágrafo:
«A fim de garantir a previsibilidade dos 
leilões, nomeadamente no que respeita 
aos volumes estimados de licenças de 
emissão em conformidade com o presente 
número, qualquer alteração, 
nomeadamente a redução, do volume ou
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de parte do volume das licenças de 
emissão a leiloar exige a unanimidade 
entre os Estados-Membros.»

Or. en

Alteração 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Paul Rübig, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 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 
seguinte parágrafo:
«Qualquer adaptação deve ser 
acompanhada da avaliação do impacto, a 
nível dos Estados-Membros, da adaptação 
acima mencionada nas receitas das 
vendas em leilão dos Estados-Membros. A 
Comissão deve propor medidas 
compensatórias que minimizem esse 
impacto negativo nas receitas dos 
Estados-Membros.»

Or. en

Justificação

According to Article 10(3) of the ETS Directive, part of 50% of revenues generated from the 
auctioning of allowances should be used to finance actions to mitigate and adapt to climate 
change in developing countries. In order to enable Member States to fulfil their pledges and 
in consequence meet the international expectation as regards EU climate aid, any 
modification of the auction timetable should not lead to a reduction of the auctioning 
revenues in any Member State.

Alteração 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 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 
seguinte parágrafo:
«Qualquer adaptação que resulte na 
limitação do volume de licenças de 
emissão a leiloar em 2013 ou em qualquer 
ano posterior até 2020 não se aplica aos 
Estados-Membros indicados 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 the 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
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Markus Pieper, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 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 
seguinte parágrafo:
«Qualquer adaptação que resulte na 
limitação do volume de licenças de 
emissão a leiloar em 2013 ou em qualquer 
ano posterior até 2020 não se aplica aos 
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Estados-Membros indicados no anexo 
II-B.»

Or. en

Justificação

Aos Estados-Membros que, em 2005, conseguiram reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa em pelo menos 20 % face ao ano de referência definido pelo Protocolo de Quioto 
foram atribuídos mais 2 % da quantidade total de licenças de emissão a leiloar. Outra parte 
das licenças de emissão disponíveis para venda em leilão destinou-se a compensar os custos 
que tiveram de suportar para atingir uma enorme redução das emissões nos anos anteriores. 
A fim de minimizar o impacto das alterações ao calendário de leilões, os Estados-Membros 
indicados no anexo II-B devem ficar isentos de participar em qualquer mecanismo que limite 
o futuro volume de licenças de emissão disponíveis para vendas em leilão.

Alteração 43
Konrad Szymański

Proposta de decisão
Artigo 1-A (novo)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 29-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
O artigo 29.º-A, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:
«1. Se, por um período superior a seis 
meses consecutivos, o preço das licenças 
de emissão for inferior ou superior ao 
triplo do preço médio das licenças de 
emissão durante os dois anos anteriores 
no mercado europeu do carbono, a 
Comissão convoca de imediato uma 
reunião do comité criado pelo artigo 9.º 
da Decisão n.º 280/2004/CE.»

Or. en

Justificação

Em vez de considerar uma alteração ao artigo 10.º, n.º 4, da Diretiva 2003/87/CE, será,
antes, necessário introduzir uma alteração diferente no artigo 29.º-A, que garanta uma maior 
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segurança jurídica. Na sua formulação atual, o artigo 29.º-A permite uma resposta em caso 
de flutuações excessivas de preços, mas, na verdade, esta medida refere-se apenas a uma 
situação em que o preço das licenças de emissão seja demasiado elevado. Com a introdução 
das alterações propostas, a existência de um único instrumento jurídico permitiria reagir 
sempre que houvesse necessidade de medidas regulamentares.

Alteração 44
Konrad Szymański

Proposta de decisão
Artigo 1-B (novo)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 29-A – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-B
O artigo 29.º-A, n.º 2, alínea a), passa a 
ter a seguinte redação:
«a) Uma medida que permita aos 
Estados-Membros adiar ou antecipar a 
venda em leilão de uma parte da 
quantidade a leiloar;»

Or. en

Justificação

Em vez de considerar uma alteração ao artigo 10.º, n.º 4, da Diretiva 2003/87/CE, será,
antes, necessário introduzir uma alteração diferente no artigo 29.º-A, que garanta uma maior 
segurança jurídica. Na sua formulação atual, o artigo 29.º-A permite uma resposta em caso 
de flutuações excessivas de preços mas, na verdade, esta medida refere-se apenas a uma 
situação em que o preço das licenças de emissão seja demasiado elevado. Com a introdução 
das alterações propostas, a existência de um único instrumento jurídico permitiria reagir 
sempre que houvesse necessidade de medidas regulamentares.

Alteração 45
Konrad Szymański

Proposta de decisão
Artigo 1-C (novo)
Diretiva 2003/87/CE
Artigo 29-A – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-C
Ao artigo 29.º-A, n.º 2, é aditada a 
seguinte alínea:
«b-A) Uma medida que permita aos 
Estados-Membros desistir da venda em 
leilão de uma parte da quantidade a 
leiloar;»

Or. en

Justificação

Em vez de considerar uma alteração ao artigo 10.º, n.º 4, da Diretiva 2003/87/CE, será,
antes, necessário introduzir uma alteração diferente no artigo 29.º-A, que garanta uma maior 
segurança jurídica. Na sua formulação atual, o artigo 29.º-A permite uma resposta em caso 
de flutuações excessivas de preços mas, na verdade, esta medida refere-se apenas a uma 
situação em que o preço das licenças de emissão seja demasiado elevado. Com a introdução 
das alterações propostas, a existência de um único instrumento jurídico permitiria reagir 
sempre que houvesse necessidade de medidas regulamentares.


